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Nova okupació hereva
d'una reivindicació ve·inal
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Deu inquilins del carrer Miquel Angel s'han vist for(:ats· a ]
marxar de les seves cases després de les pressions fetes per
la immobiliaria Starline Management, que hi vol construir cases
..
unifamiliars de luxe
·
·
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En resposta a aquest nou cas de violencia ]
immobiliaria, diverses persones okupen les cases
després que els ve'ins s'han vist obligats a marxar
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SIIIS perd GUilllí
L'Associació de Mares i Pares
d'Aiumnes de l'escola bressol
municipal Guinbó, a més de
lamentar la pérdua d'una escola emblematica, esta preocupada per la desaparició de
més de 20 places d'escola
bressol pública.
l. -11

EN MOVIMENT

Araueolegs e1
lluita
Els sector de l'arqueologia ha
crescut a causa de la fal·lera
constructora. Han proliferat
multitud d'empreses privades
que fan rendibles les excavacions a costa de la precarietat
ila inseguretat laborals.

(1J8a0181

IGMAN-Acció Solidaria:
construint solidaritat entre ·
pobles
IGMAN-Acció Solidaria és una ONG nascuda a Catalunya arran de la
guerra de Bosnia. Aquesta organització, amb més d'una decada d'historia
i una pila de projectés al darrere en diferents paYsos (des de R wanda a Guatemala i Albania), fa especial atenció en la defensa de la igualtat i la justícia, tant entre persones com entre pobles. Destaca també el seu punt de vista crític amb el paper de les ONG en els conflictes actuals, punt de vista
que podeu veure reflectit en la seva publicació ONGC.

CULTURA

car1estoltes
passat per aigua
Malgrat la pluja que va obligar
a susprendre la rua .principal,
el barrí centra les celebracions
carnav~lesques en el pregó i el
dimecres de Cendra.
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Dispersar el poder
Els moviments com a poders antiestatals
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editorials

Els·nvaos de I.'Aiuntament

S

embla ·que .l'Ajuntament
veu el barrí com un con-~
glomerat de cases, sol
amb que fer negocí, on els i les veYnes . sóh un siniple afegitó, ·for~a
einpipador, massa ·sovint. Aqu~sta
idea se'ns constata constantment,
amb cada una de les iniciatives que
.-s'lü prenen trepitjant les riecessitats
.del vefuat: es deixa caure a trossos _
una escola bressol mentre es fa
tenips per cristaHitzar una maniobra d'intercanvi especulatiu, es regala el sol públic a les constructo-

res, es projecten centres comercials
sense preveure el futur deis petits
comer~os, la gentjove veu perdre
els espais que en principi li eren
destinats, es construeixen infraes- ·
tructures de comunicació que acaben incomunicant el barri, amb ca"
.laixos i TAV beneficios.os per auns
pocs ... Així que, mentre se'ns con•
tinuY obviant, coritinuarém ·d~mos
trant-kls ·que les persones no som
un afegitó molest, sinó que_som el
barri, i que no permetrem .que ens ·
agredeixin inipunement.

..Vida ve·inal·contra urbanism·eelitista

L

'última okupació al barri té una carrega simbo.
lica major encara que
les altres. Es tracta d'un. relleu
(obligat, aixo sí) que ha tingut lloc
. als edificis del carrei Miquel Angel. Els inql!.!lins que feia més de
70 auys anys que hi vivien han ha. gut de ma.rxíir deJes seve_s llars per
lrn.peratius especulatius. Pero no
. han· .estat buides durant gaire
••.temj>s. Un~grup deyersones han

tomat a omplir de vida (i; d' aquesta manera', han rdyindicat) un espai que durant decennis havia
allo~at una comunitat de veYns que
havien . establert entre ells estrets
lla~os d'afecte, solidaritat i ajuda
mútua. Aquest emotiu cas és ima ·
mostra més de la perversa política
municipal, la de deixar construir a
tort i a dret, costi el que costi (parlant de sentiments, no de centims!), per tal de destruir l'essen-

cia d''un barri obrer i transformarlo en un paré tematic de dúplexs ·
de luxe, edificis moderns i anodins, centres comercials i habitants d'alt nivell adquisitiu. La lógica segons la qual els diners manen s'ha apoderat fa molt de temps
deis nosl:res carrers, i tant 4.i fa les
mil i una petites histories, com la
deis vefus del carrer Miquel Angel, perque l'únic que importa és
omplir les arques de 1' Ajuntament.

opinió

Sants perd Guinbí·
Des de 1' Associació de Mares
i Pares d' Alumnes de Guinbó,
volem valorar els motius que ens
han portat a aquesta situació,
.El barri de Sants ha perdut pero sí -que volem . estar segurs
1' es cola bressol Guinbó. S 'ha que ara et nrojecte de la nova esperdut mía escola 'emblematica,
cola s'ha convertit en prioritari
amb inolts anys d'.historia, tot un peral' Ajuntament, tot i que enreferent per aJ. barri. Per a tots,
c~rá haurem d'esperar dos anys.
mares i pares d'alumnes, i Úunbé
A curt termini, pero, el que
per a tots aqueils ·que van passar realment ens preocupa és l' oferta
part de la seva infantesa a J: esco~
de places per al curs vinent. Sala, ha estat un cop dur.
· ·•
bem del cert que hi /haura una
El mal estat de !'estructura dé . perdua de més de-20 places d'esl'edifici va obligar 1' Ajuntament · cola bressol pública .a~ barri, i
a tancar l'escola el passat mes de
aixo comportará una reorganitzagener. Tot i que ja se sabia que
ció. Aquesta perdua de ¡:ilaces
l'edifici era vell, re~ feia pensar durant els dos propers anys és
que les bigues poguessiri estar important, tenint en compte el
tan malmeses, i menys tenint en deficit d'oferta pública d'escola
compte les tasques de manteni~ _ bressol ja existent.
ment que · anualment els tecnics
Un altre aspecte que creiem
de 1' Ajuntament asseguren haver que s'ha de resoldre és la possifet. Tot aixo accelerara el projecbilitat qúe hi hagi algun tipus de
te de construcció de la nova es- , compensació per a les famílies
cola, que esta previst que obri les _ · que s'han vist perjudicarles -pel
portes el curs 2009-2010 a l'escanvi d'escola. A alguns, l'~sco
pai ocupat per l'edifici de La · la Pau els queda molt lluny del
Torreta, al carrer Olzinelles. Tot i domicili i, per tant, 1~ conciliació
que la propietat deis terrenys ende la vida familiar i la vida !abocara esta per aclarir i que encara ral és encara una mica més difino hi ha el pressupost assignat,
cil que abans.
1' Ajuntament assegura que l'iniEl pas per l'escola bressol és
ci de les obres podria ser a prinrelativament curt; per a alguns
cipis del 2008,
infants aquest és el darrer any,
Els alumnes de Guinbó han · pero n'hi ha que tot just han coestat acollits a les escoles Pau i men~at o que han de comen~ar el
L'Esquirol, on han ocupant escurs vinent, i aquests hauran 'de ·
pais especialment condicionats,
fer la.seva primera escolarització
a 1' espera que s' acabi la consen barracons.
trucció deis nous mOduls prefaEl barri de Sants ha perdl}t
bricats a l'escola Pau. Aquests
l'escóla Guinbó i, amb aquesta,
moduls, que ocupen un espai del
també ha perdut places d'escola
patc de l'Espanya Industrial, es" pública. Ef qu~ no perdrem sera
· taran acabats.el proper mes d'aei record d'una bona escola del
briLi tindran tots els serveis nebarri i de tots aquells que 1'han
cessaris.
fet possible durant tants anys.
ASSOCIACIÓ DE MARES 1PARES
D'ALUMNES DE L'ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL GUINBÓ
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La Barceloneta és com es coneix
la ciutat de 1' Alguer, a l'illa de
Sardenya. Una ciutat que sempre .
ha ocupat un lloc en l'imaginari
romantic catala. L' Alguer no dei- ·
xa de ser un testimoni viu de les
glories catalanes, associat a l'ex. pansió catalana per la mediterrania: Sardenya, · Sicília, CO.rsega,
Atenes, Neopatria... Pero cal fer
esment que si encara s'hi parla catala (poc, pero se'n parla) és perque Pe're ID, e{ Cerimoniós, es va
afartar de les contínues revoltes
deis sards i va decidir expulsar-los
per replobar la ciutat de catalans i
catalanes. Pero ara, després de set
segles, s'ha girat la truita. Si abans
el catala va esdevenir la llengua de
les classes dominants, ara, ben al
contrari, és una llengua utilitZada
per les, diguem-ne, classes populars, ja que la seva presencia a les
· institucions culturals, educatives i
administratives és rninima. Així
dones, en els dos dies justos que
vaig ser-hi fa poc, vaig parlar catala amb el ~sta que em va agafar a l'aeroport, amb un conductor
d'autobús urba, ambun cambrer i
amb l'encarregat i el guia de les
coves de Neptú, al cap de Ca~a.

SALT DE PLENS

són les sensacions que se'n deriven. 1 el que diuen de sentir-se
. com a casa, esdevé una realitat a .
1' Alguer, sobretot al éasc antic de
la ciutat, un barri gotic emmurallat
amb molt d'encant. Carrers amb
noms com Cameceria ve/la i Pa i
QUELNESS
aigua, que pugen i baixen fentvos descobrir racons amagats de
Aquest darrer feia les explicacions
considerable bellesa. Palaus gode forma simultania i impecable tics testimonis d'un passat medieen alemany, italia i catala. Sense val for~a esplendorós, en que ·
ol?.lidar, és clar, l'empleadade 1'0- . · 1' Alguer era la capital a Sardenya
ficina de turisme. També vaig xerdeis reis de la Corona catalanorar molt bé amb el propietari d'uaragonesa. Les torres de defensa,
molt ben conservarles, li donen
na botiga especialitzada en objectes mariners, un jove bioleg que
una solemnitat medieval imporem va expressar la seva adrniració tant. El tracte huma té el punt just
per Barcelona i els seus desitjos de
d'amabilitat que no embafa. És
tenir-hi algun dia una botiga. A
allo ·tan catala del tracte acollidor,
part d'aixo, a tot arreu en vaig fer
pero sense exagerar i amb la disentendre en catala, ja que el .meu
creció per divisa. 1 per als qui paitalia comen~a amb "buona sera" i .teixen per la destrucció paisatgis~
acaba en "arrivederci". Alguns intica, els blocs de ciment arrim de
tents de parlar~me en angles i fms
mar són l'excepció, i no la norma.
i tot en espanyol els vaig tallar de
Així dones, un viatge recomanable i geils car a una ciutat que
soca-rel.
Bé, deixant de bánda les condurant segles va ser· catalana i en
sideracions lingüístiques, he de dir
la qual, encara ara, les pedres cenque si mai em perdo, busqueu-me tenaries us parlen d'un passat co- . ·
a 1' Alguer. Allo que sempre
mú que perviu en la memoria
compta eq les noves descobertes
col·lectiva.

L'altra
Barceloneta

Els 'okupes'

JORDI SANTS

Tinc. 52 anys, dues hipoteques a mig pagar i okupats, com .ara Can Vies, amb rriotiu de
dos fills que no poden marxar de casa perqué presentacions de llibres, cicles de cinema,
no troben r~s que puguin llogar o comprar.
conferencies, xerrades, la preparaj:;ió d'acDavant de la polémica alimentada per tivitats al barri. .. i ens fem creus de com n'és
!'alcalde Hereu vull manifestar-li que jo sí que de diferent el qi,Je,veiem amb els nostres ulis
em sento solidari~ amb el moviment okupa de de la imatge que vosté i els diaris del regim ·
la nostra ciutat Es ciar que n'hi ha que fan donen d'aquest moviment.
bretolades, pero aixo passa..en tots els grups
En lloc ·d'energúmens, ens trobem amb la
. humans, comencant pels polítics.
,
. · punta de lla11ca de lajoventut que lluita per un
Vull dir-li que jo, i molta· gent de. Sants, món millor. Es ciar que potser aixo és el que
hem comencat a freqüentar centres socials molesta.
·

BURXA és una revista editada per un equip de redacció .que
es troba cada dilluns al CSA Can Vies (e: Jocs FÍorals, 42)
Periodidtat: mensual
Telefon de contacte: 93 422 16 13
Adre 9a electronica: laburxa@laburxa.org
LA BURXA no es fa responsable deis articles d'opinió.

En áquesta BriRxA hl hañ coHaborat: Roser Benavent, Toni Gonzalez, Gemma Parera Alvarez,
Guillem Sanchez, Pau Canela, David Positiu, Soto, Jordina, Laia i Meritxell SánchezAmat, Mireia
Pui, Carme, Ester Rams, Anna Farré, Helena Olcina i Amigo, Bernat Costa, Isaac, Marc, Albert
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La immobiliaria Starline Management pressiona per fer fora els ]
[ ve'ins i ve'ines de tota la vida del carrer Miquel Angel per tal de
construir-hi pisos..de luxe

Els ve'ins i ve'ines s'alegten del fet que s'hagin okupat les cases-]
[ desalloijades, que han esdevingut habitatge de desenes de
persones i un centre social
-

MIRE lA PUl • SUTS

En resposta a un nou cas de
violencia immobiliaria al barri, el
3 de febrer passat un grup de persones entraven a okupar les cases
del carrer Miquel Ángel entre els
números 53 i 57. Aquest nou cas
el coprotagonitza la immobiliaria
Starline Management, propietat
d' Alícia Ferrin Pérez, i ha afectat
principalment la des.e na de persones que vivien en aquestes cases,
i també l'Esplai Turons, que havia
ocupat part de l'edifici situat ai
número 57. Aquests immobles típies de barri obrer estan catalogats coma bé d'interes documental, pero paradoxalment la llei
permet enderrocar-Jos i conservar-ne només una imatge.

l'equlsió del veinal
Amb l'objectiu de construir 11
adossats de luxe, Starline Management va comen¡;ar aproximadament fa un any i mig un procés
per fer fora tot el vei"nat deis edi_ficis del carrer Miquel Ángel entre la cantonada amb .Papin i el
número 57.
. En primer lloc, es nega a llogar les aues cases que feien can-

tonada i les féu enderrocar. Des- ·
prés comen¡;aren a pressionar els
llogaters de la resta de cases. Amb
l'amena¡;a del desnonament damunt la taula, i aprofitant la indefensió deis inquilins (en la majoria deis casos, persones d' edat
avan¡;ada), la immobiliaria negocia a la baixa i aconseguí que sis
deis inquilins renunciessin als
drets que els atorgaven els seus
contractes· indefinits de ·renda antiga, i que accedissin ·a marxar a
altres pisos del barri propietat de
la mateixa immobiliaria. ·
Aquí comen¡;aren els problemes amb els trasllats que van tenir els ve"ins, ja que durant més de
dos mesos visqueren amb la inseguretat de no saber on ni quan s 'havien de traslladar. La resta d' inquilins, els contractes deis quals
estan regits per !'actual Llei d'arrendaments urbans (menys proteccionista que !'anterior) es van
veure obligats a marxar·sense cap
mena de compensació.

la recuperació de l'espai
Els últims llogaters de les cases
del carrer Miquel Ángel han mar_xat aquest mes. de febrer passat i
al cap de pocs dies la casa ha es-

ALBERT GARCIA

tat okupada i reivindicada. Els
nous habitants del carrer Miquel
Ángel defensen aquesta okupació
com una reivindicació deis antics
ocupants i també com a defensa
del ve"inat deis dos passatges del

en les quals els més joves ajudaven els més
grans i que avui intenten suplir de manera
deficient els serveis socials de la mateixa
Administració que ha permés que els fessin

tora. ·
Davant l'okupació de les que havien estat les seves llars els inquilins declaren: "Me
n'alegro [..'.], els okupes estan fent alió que
els ve"ins no vam poder fer".

~nt~u ~~~t- p~~ ··s~,p~.

,

. carta de n1.t (cu1na rned1terrarna

.

~e~~

a partir á ara tatnl* podras g..'wdir aJa nít
de plats elaborats al menjador interior
i de Ja carta actual ó entrepans al bar

d'escudella

28 Sants Tel. 93 422 16 13
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mero 57 com a centre social. En
aquest espai ja s'hi fan algunes
activitats, com ara classes de defensa personal per a dones, i
s'esta a !'espera de fer-ne de noves.

'EL.JOVENJ,.VÍCIIMADE_L~ES~ECULACI

LA DISPERSIÓ O' UNA COMUNITAT
Els antics inquilins de les cases del carrer Mique! Angel han perdut amb aquesta operació
la qualitat de vida que els oferien les cases,
velles pero en perfectas condicions, on havien viscut, en alguns casos, durant 70 anys.
1han perdut també quelcom amb un valor més gran: s'han trencat les relacions d'ajuda mútua que havien anat teixint durant decennis de convivencia ve"inal. Unes relacions

carrer Miquel Ángel, que es
veuen afectats per una operació
similar.
Actualment, a les cases hi
viuen una desena de persones i
s'han habilitat els baixos del nú-

L'Esplai Turons constitueix un ciar exemple de
com les iniciatives col1ectives i juvenils sense
anim de lucre no mereix.en disposar d'un espai
propi. Aquest, pero, no és un cas únic, com
mostra l'~studi recent realilzat perla Fundació
Ferrer i Guardia, segons el qua! Sants-Monlju"ic
ocupa el tercer lloc per la cua en equipaments,
serveis i associacions juvenils. La dada amaga
una realitat pitjor, si tenim en compte que les in-

formacions 'en qué es basa l'estudi han estat
proporcionades per I'Ajuntament (el qual considera la Casa del Mig com un espai destinat íntegrament als joves, quan en realifat cal pagar
2 euros l'hora, 17 el cap de setmana, per poder
utililzar només una petita sala). L'estudi posa
sobre la taula la preocupant realiiat de la manca d'espais pera joves i el desinterés per part
de le~ autoritats per posar-hi remei.

T

11 santa
A PEU DE CARRER

les marionetes
El temps passa, encara que.hi
• ha llocs on no ho sembla. A la
Generalitat de Catalunya, una
innovadora fórmula autodenominada catalanista i d'esquerres va tr~ure del poder, el2003,
els empoltronits dirigents · de
CiU, que duien milja vida governant a base d'abundants dosis
de 3%. L'ambada del tripartit
havia de canviar el país. ll'arribada de Zapatero també. P.ero
com diu el vell refrany, "ca·l que
les coses canviin perqué tot segueixi igual". Dit i fet, va arribar
la Tura a Interior i vam seguir
éiSSistint a les garrotades. de
sempfé contra tothom qui gosa
algar-li la veu aquest sistema
irracional. Si abans teníem policies tatuats amb estanqueras,
ara patim una policia que "recorda .els grisos", en paraules
d'una recent víctima de la
violencia deis Mossos.
La tardor passada va portar
un ·nou govem i una sorpresa
majúscula. Joan Saura, líder
d'IC-Verds, agafava el comandament d'lnterior i deis Mossos
d'Esquadra. Ens deien que
eren "antisistema", i "d'esquerres i ecologistas de debo". Pero
en quatre mesos hem vist més
desalloljaments que mai, com
han comprovat a Gracia, a
Sants i a la Trinitat Vella. 1 hem

a

vist amb rabia i impotencia com

segrestaveri la Núria, vei'na de
la gironina població de Sarria de
Ter. "Tot el. que esta a !'esquerra
d'ERC és cosa de la Guardia
Civil", arengava fa uns anys Ca~
rod-Rovira. 1és que a les fotos
d'aquesta democracia restringida no hi caben persones que no
combreguin amb el discurs del
poder.
Thomas Jefferson, polític
nord-america del segle XVIII, va ·
deixar escrit que "una sola cosa
ens explica bé la historia, i és en
qué consisteixen els mals govems". Vist el panorama, esperar que la historia dictamini fins
a quin punt n'han estat de nefastos els govems d'aquests
- anys pera la gent que vivim en.
aquest bocí de terra seria una
greu irresponsabilitat. A les nostres mans esta treure les mascares a aquests antisistema
d'aparador, que en el fons no
són ·més que vulgars mariona,.
tes del poder. 1 la historia en
sera testi!f1onL

· ALBEfn A-LONSo
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Sis anvs de lluila per ·

un carrer digne
CARME ROSELLÓ • SINTS

dels vei'ns del carrer afectat; "que
no es va voler assumit aquesta
responsabilitat, ja que no ens pertocava".

Tot va comen9ar pels volts del
2001, quan uns ve'ins i veiiles del
carrer Salou van comen9ar a estar
farts que els seus balcons fossin Recollida de siunawres
reitaradament destrossats pels En aquests moments i "aprofitant
vehicles d'al9ada que passaveri que d'aquí poc s'entrani en campel carrer. Les asseguradores ja no panya electoral", han decidit reores volien fer-carrec de la sitUació i gantizar la seva protesta amb una
l'atemativa adoptada va ser la carta dirigida al Sr. Hereu i acomd'escriure queixes al Districte per panyada d'una ·recollida de firfer palesa la problematica. No va mes. En aquesta missiva denun~.
ser fins iil2005 que !'Administra: cien l'estat d'abandó en que es
ció va- donar una resposta a aques- __troba el carrer Salou i les deficjentes denúncies, convocant una reu- cies més importants: vo_reres inanió a través de 1' Associació de dequades que posen en perill 'la
· Vei'ns del Triangle amb els yei'ns seguretat de ve'ins i vei'nes Ga que
afectats. D 'aquesta trabada en van el carrer és molt estret i molt sosortir diversos compromisos per vint els camions i els turismes hi
part del Districte, pero només un passen per· damunt), la qual cosa
d'ells es va fer efectiu: prohibir també genera inseguretat a l'hora
que els cotxes s' aparquessin a les de sortir de les cases. Tainbé revoreres del carrer Salou. Pero clamen que l'asfalt esta cómpletal'actuació no es va realitzar tanta- ment degradat, que hi ha brutícia
cilment, jaque 1' Ajuntament volia acumulada per tot el carrer, l'exque els ve'ins del carrer Salou i, si cessiva pud!)r de les clavagueres,
no, 1'Associació de Vei'ns def etcetera.
·
Triangle, es responsabilitzessin
Ara per ara estan en el procés
directament d'aquesta mesura, da- :d'exterioritzar i demanar suport
vant de possibles queixes. "És per a la seva problematica, tot i
evident", comenten les portaveus que saben que no és l'únic carrer

del barri que es troba en aquestes
condicions tan degradants. Despres d'aquesta fase, estan disposades, segons comenten, a continuar
reivindicant i realitzant tot allo
que faci falta perque se'ls escolti i
se'ls solv~nti la situació. Volen
mostrar la seva indignació per la
manca de resposta municipal, ja
que si no es van pendfe més mesures en el seu moment va ser per
l'argument que no hi havia prou
pressupost, pero, en canvi, durant

Can Vies, al mapa del metro

{

JJo ¡

aquest mateix període, s'han realitzat grans reformes i s 'han invertit molts diners .en altres carrers
del barri que són la cara visible;
com és el cas del carrer de Sants.
Tanmateix, no s'acaben de
sentir recolzats per 1' Associació de
Vei'ns del Triangle i comenten que
l'única manera perque l'Ajuntament els escolti i els faci cas és la
qe seguir protestant per una situació que sembla invisible, pero de
la qual comencen a estar-ne farts.

Protestes a
Pares i

Jardins

ESTER RAMS • SANTS

ESTER RAMS • SIITS

El retol de la .parada Mercat
Nou va ser canviat el passat di"
·. marts 20 de febt:er;. Una acció
de solidaritat amb el CSA Can
Vies va canviar la denominació

de l'estació per rebatejar-la
amb el nom del conegl;lt centre
social, okupat des de 1997.
Els i les organitzadores de
l'acció, vestits amb uniformes
de TMB; afirmaren que "el motiu de la protesta era donar a

.

conetxer les intencions de
Transports Metropolitáns de
Barcelona, empresa de 1' Ajuntament, que vol fer fora els
okupants per especular amb els
terrenys propers a les que seran
les noves vies de TAV";
.

A PARTIR DEL8 DE MARC OBRIM
A LES 11 H F!NS A LES 23 H
-ININTERROMPUDAMENT.
TANCAT ELS D!tv1ARTS ! ELS
D!UMENGES A LA TARDA.

Lit 'RltTltfllt . ·
ESPAI PERA VERMUT
ITROBADA .
'

BOD~~U~TnPOP«Lffli

Vli'·-lS, CAVE$ ! APATS
- C. DEL S.A.NT CRIST 23- BA.RCf:LO¡
Tf.LF. 93 533 25 32

•

Uns 400 jardiners i jardineres es
van manifestar el dia 9 davant
l'Institút Municipal de Pares i
Jardins, al carrer Tarragona, després d'haver celebrat una assemblea al Casinet d'Hostafrancs. La
. protesta reivindicava la retirada
dels 21 dies de sanció contra
quatre treballadots per demanar
majors mesures de seguretat. Els
treballadors també van criticar la
presidenta de l'Institut; Imma
Mayol, que els acusa de ser uns
privilegiats. Aquestes mobilitzacions es donen en un moment en
que els jardiners estan lluitant
per aconseguir. un conveni que,
entre d'altres coses, no els faci
perdre peder adquisitiu i que garanteixi la contii1ui'tat de l'lnstitut com a ens públics.

••
R MARC2007

sants~

Els Mossos sembren el
plnic pels carrers del barri

:

joves van poder comprovar amb
tristesa i indignació les seqüeles
de l'agressió. Blaus per-tot el cos,
una cama morada, un dit trencat.
Fins i-tot una d'elles va necessitar
. un coll ortopedic durant uns dies.
Al dia següent, una mare de_les
afectarles va acudir indignada a
una comissaria deis Mossos . per
demanar explicacions. La policia
li va respondre que els agents ha~
vien acudit als voltants de la Sala
Bahia perque 'els joves tiraven pe- ·
dres i ampolles. Contra qui? Preguntes sense resposta que per
desgracia poden deixar els fets en
un nou cas d'impunitat policial.

r-·PINzEI.l.ADES .·.

Uahlr Clllll'll'llllft
L' experiencia les ·ha fet reflexionar: "Abans potser pensava que si
hi havia una policia era per protegir-nos, pero després d'aixo veig
·que més que tranquiHitat em provoquen inseguretat", comenta.
Han pensat en denunciar els fets,
pero la desconfianya de les afectarles perque la justícia aconsegueixi identificar i condemnar els
seus agressors ha fet que les joves
Jmatge del desplegament deis Mossos minuts després de la car~ega.
hagin ·optat per.exposar el seu cas
a 1' Assemblea de Barri ·de Sants.
xer a tota velocitat diverses dota- "Vam córrer en direcció contraria La intenciÓ. és endegar una
· ALBERT ALONSO • SUTS
cion:? _d'antiavalots deis Mossos als Moss'os, pero en arribar a la campanya oberta al veinat per deEJ passat dissabte 3 de febrer al (f'Esquádra des de la playa de crullla de Sagunt amb Manzana- nunciar els fets i per exigir la fi de
vespre, desenes de joves s'aple- Sants. Tot seguit, els uniformats ··res-vam veure que venien cap a la impunitat policial.
gaven davant de la Sala Bahia. van comenyar a llanyar pilotes de nosaltres i ens van agredir brutalA més, el Centre Social de
Faltava poc perque els organitz¿¡- goma contra la multitud. En qües- ment", denuncia una de· les joves.
Sants ha exigit en una nota
dors de l' esdeveniment obrissin tió de segons, i amb els rostres re- "Jo vaig caure al terra. Malgrat pública "una explicació clara i la
les portes a tot el públic que havia flectint el pimic, els joves van CO'" que em trobava 'una posició d'in- depuració de responsabilitats per
arribat al barri per assistir a un menyar a córrer en direcció a Sant defensió total, -els ·Mossos ·em van aquests fets als responsables
concert punk., Converses anima- . Medir. Algune persones van po- seguir agredint", afegeix. "L'úni-., d'Interior", alhora que els ha condes, cervesa fresca i algun porro der fugir, mentre que d'altres van ca explicació que vaig sentir van vidat a venir al barrí per explicar
éonvidaven a fer menys incomo- rebre les envestirles deis antiava- ser els insults que proferien con- perqüe els Mossos van actuar
. da !'espera. De cop i volta, i sen- lots, entre elles quatre de les agre- tra nosaltres", apunta una altra.
amb aquesta "violencia inusitase cap motiu aparent, van aparei- dirles per la carrega poHcial:
Una estona després; les quatre da".

L'obertura del carrer Diputa
ció
.

cedira al municipi l'espai que
deixara el carrer.
El carrer diputació i la Gran via
· Els grans avantatges de 1' oes comunicaran quan acabin les bra, segons el Districte, són la
obres del PERI d'Hostafrancs. · descongestió de la playa EspaAquesta obertura implica l'en- nya, comunicant Diputació diderroc d'un seguit de cases· entre rectament amb Gran Via, i l'oaquests dos carrers, que afectara bertura d'un casal d'avis.
·
habitatges í comeryos ( com és el
L' obra, tanrilateix, a banda
¡::as del' restaurant Portonovo i el · del fet que. fara que molts veins
cinema Arenas).
hagin de marxar del barri, també
Aquest · projecte· suposa un suposa la desaparició del case
nou · negoci immobiliari en el antic d'Hostafrancs, un espai
qual el majQr beneficiari sera la singular i gairebé (mic a tota la
promotora privada que el gestio- ciutat de Barcelona (tal com ren~ra. En aquesta zoria s'hi preconeix el mateix Districte en ·un
veu construir nous habitatges dossier).
'
.(dels quals només 7 5 · seran · de
Un altre punt que <;al destá- .
protecció ofiCÍal), i a capvi se. car de tot aquest PEI_U és la con- ·
AGUS/ BARRISANTS · .• SUTS

cessió a 1'Associació de Comerciants de la Creu Coberta d'unes
oficines i d'un punt de promoció
dels comeryos. '
No sabem si aquesta cessió
és en agraiment pel suport de la
dita associació a les polítiques
imrilobiliaries del Districte o per
compensar la ' propera ob€rtura
del centre comercial de l'antiga
playa de toros Les Arenes, pero,
en qualsevol cas, el que queda de
nou clar és que les activitats que
no generen flux economic fent
créixer les arques del Districte
(com és el cas dels tan demanats
espais per á joves i les·cada cop
més necessaries escoles bressol)
no interessen en absolut.

> La coordinadora es reunelx e ls dimarts a les
20 t¡. yrre per participar í ter propostes. Feste soc1a

Viotant d'Hongria 71 1e r pis.

San~,

BCtt

La Coordinadora d'Associa• cions per la Llengua (CAL) ha
endegat una serie de tallers al
barri per fomentar i protegir l'ús
social del catalá Els cursos,
anomenats "Tallers d'educació
perla !lengua", són una iniciativa de la Fundació Reixida, entitat vinculada a la CAL En
aquest sentit, el Centre Social
de Sants va acollir el passat 6
de febrer una xerrada informativa deis cursos. Vlcenta Ferrer.
que fou l'encarregada de pre-

sentar els tallers, va apuntar
que la intenció era desplegar
tres tipus de tallers: un per fomentar l'ús social del catala als
instituts, un ·altre per sensibilitzar els nouvinguts sobre !'existencia del catala a les nostres comarques i, el darrer, en-caminata superar situacions ge ·
conflicte amb el castellá

associació cultural El Raval
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>Obert de dilluns a divendres de 18 a 22 h.

~

El Centre Social de Sants va
.acollir el 3 de febrer una xerrada informativa entorn la problematica de l'habitatge, que
en els darrers anys s'ha convertit en un autentic maldecap
per a les classes treballadores
catalanes. L'acte, organitzat
per I'Assemblea de Barri de
·Sants {ABS), va comptar amb
la presencia de membres de V
de Vivienda i.d'altres assemblees per un habitatge digne.
La intenció d'aquests col·lectius era apropar una mica mes
als assistents la seva lluita per
un habitatge digne i per informar del preocu~ant estat d'aquesta materia a Barcelona i al
nostre barri.

Les diverses xerrades-debat que
es van fer a Entropiactiva i I'Ateneu Libertan en el transcurs del
mes passat,' .van ..esdevenir un
bon lloc de trobada per parlarxde
diversos temes. El veganisme, el
sindicalisme, l'okupació, l'autodeterminació, la cultura !libertaria
.i ésser anarquista · actualment,
varen ser alguns d'ells. L'assisténcia-va anar augmentant ·a
mesura que avan<;aven les jomades, que havien comen<;at omplint .Can Vies"'amb un éoncert de
hip hop, pero sense tan de quo. rum als debats.
·

'.Pi/;1i{¡;
> Tallers de ball flamenc í lnformatíca.
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> CqHectius¡ ATECAT, Contra-lnfos., BíQSrafic,
Polemlca, Ateneu Lllbertari del Por;~!~ Sé<:,
Artesano, Cooperativa de consum cntic.
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CíComtessa de Sobradíel 4. Tel:93 268 45 33.Bcn. .
abiertO !Un aviern de 19 a¡q, sab Ydon de 13 a2q

~;

horari:
m¡¡tins, de dinarts a

dt.lendms de 10~30 a14h
tardes, de dilluns a
díssabte de 17 a 21h

cide la Cera 1bis 08001 Barcelona
. Tel: 93 329 06 43 Fax: 93 329 08 58
ellokaJ@pan9ea.org
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Xerramequ Tiqu.smlquls
Raúl Zlbechl

Propaganda pel fet

Editorial Virus, 2007
El cicle de lluites bolivia s'interísifica a partir de l'any
2000, fogonejat sobretot per les anomenades guerras
de l'aigua ·i del gas, i ha estat capaQ d'escapQar governs ·com el de Sánchez de Lozada i 'el de Carlos
Mesa. Així ~at~ix, sense aquestes lluites no s'entendriá l'arril;lada al govern d'Evo Morales, indígena i
d ~ esquerres: En .el present !libre, tanmateix; no s'a- ·
borden les questions macro de la política boliviana, sinó que !'autor es fixa. en els processos comunitaris
que generen les lluites: els miaropoders no estatals.
AiÍd, ens mostra com la comunitat actua comuna ma- .
quina social' capaQ de dispersar el poder de I'Estat,
.·pero també imp!3dint que es congelin formes jerarqui. ques· o autpritaries en el se u si. Una cultura social de
l'horitzontalitat que, des de la comunitat aymara, ens
ensenya altres. formes de ter política.

RAÚ!..ZIBECHI

DISPERSAR

EL PODER·

-~21111

El panoram~ musical en llengu~ cat~h:~na ja. fa .temps
que ha deixat de ser avorrit. .Una .de les - sqrpr~ses m u~.
.sicals uns. anys ~nQa va ser l'aparició del di se homonim de Xerramequ Tiquismiquis, on música electrónica, reggae,, rumba i.folk· es mesclaven en un coctel
sorprener;lt. E! més agosa~at qe la:. fórmula ;: .pero •. era
.que
hi n~via t:ant¡int i que.·cada. ca.r:n;:ó,:era inter- .
pretáda per un ·arti·sta dite·rent': A Obrador repeteixen .
les maneras, pero amb un resultat diferent. La barre¡a d'estils· no és tan gran; es r~fugien en el folk electronic a l'estil del cantautor america Beck, pero amb
un biaix propi. El reggae hi torna a tenir una presencia prou important, pero al ralentí, una mica com tot el
disc. El resultat ·en la primera presa de contacte és un
pel estrany, ·pero a mesura que es va escoltant acaba
sent magnífic. Les coHaboracions són · moltes i de
qualitat: Pirat's· Sound Sistema, Agata ca·sas, Miq'uel
Gil, Jóan Garriga, Gato el Quiman .i un ·llarg·reguitzell
de .cantants i músics que tan sublim aquest treball
discografip. ·
·

La gala d'aquest any va ser orquestrada per Jose Corbacho, el qual va acons~guir innovar i ter el paper més
digne deis darrers anys en aquesta tasca. Va haver-hi alguns moments d'avorriment, com el del discurs de lp nova presidenta de' I'Academia, Ángeles González Sinde. ·
Re re la camera hi havia Alejandro Amenábar, encarregat
de ter el mur.~tatge i de les petites· retalladas que permeten el' retard de·mitja:'hora respecte .de la cerimonia real,
amb -el merit d'aconseguir éscurQar la durada respecte
· d'anys anteriors. : ·
· La gran guaríyadora va ser Volver, d'Aimodóvar, amb
cinc premis~ pel•lícula,.direcció, música i actrius (protagonista, Penélope,Cruz, i de r.epartiment,<Carmen Maura). La seguia ben a prop .Guillermo del Toro, que es va
endur el de millor guió original amb el seu El laberinto del
fauno, a més de sis premis més de menor prestigL. El' director es veia feliQ per l'exit-obtingut i il·lusionat perla recent nominació als Osear.
' També van marxar satisfets ..tuan Die·go (Véte de mt),
· amb el Goya'al millor actor, i l'equip d'Azuloscurocasinegro, guanyador. de tres ·importants estatuetes (direcció
· · ·novella i actors de repartiment i revelació). Alatriste es va
haver de conformar amb tres premis menors i Salvador
amb el gens menyspreable premi al millor guió adaptat.

Yol
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Pau Canela Barrull
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barri que
ens deixara el
TAV
~~~
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Paradoxálrrient, LA BuRXA i ! ~entrada del tren d'alta velocitat (TAV)
a Barcelona tenen molts aspectes en comú. Ambdós projectes es forjaren sota el govem de Convergencia i UniÓ, ambdós es presentaren a
finals de la decada deis 90, arribdós afectaven molt estretament el barri de Sants, i; en ambdós casos,. en el moment d'entrar en escena, cap
d~ls dos no sabia que era l'altre. Aquesta curiosa intersecció de semblances entre els dos projectes no és merament anecdotica, ja que, tot
· i que ·a hores d'ara tothom sap que aquests no són projectes afins, el
TAV ha estat un tema transversal alllarg de la historia de LA BURXA.
·Al principi, LA BURXA denuriciava la vessaht especulativ~ del pro:
jecte, la destrucció de !'estructura historica del barrí (amb el calaix) i
el model de transport elitista que ,simbolitza. Darrerament, les associacions de veYns i veYnes, l'alpda que
comenya a tenir el calaix i els proble-

ftpots;po$C>ren«.>nhxxe

amb OO$O:Itrcsah
C.S.A.. Con v-- i Homsa.
Porintomcotl\d~ils:

imoyne(@o,.,.,l<ís.cu

la BUR·xa~ovembre~799~

1.500 exemplcrs.
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L'AVE CREUARÁ EL BARRI?

Les persones c¡ue viuen aprop
dd carrer Sag.unt, s'han assebentat en els últims dies, que a
causa de les ohres de pavimentació d'aquest· carrer, ~ paSsat
mes d'octubre.. va quedar .al
rlescobert una de les hoques
d'entrada del refugi antiaeri
construl"t duram la Guerra CiviL
Per molta goot potseraixó w ser
JS: PJ:imera notida de.l'cxistt!ncia
~t'aquests túne:ls sota -el barri de
SIWts, perO pels i les més grans
aixó no ha ~tat cap novetat, ja
que en coneixien de la seva

El tren d'aha velocitat (AVE)
ara sembla que tlirobe passani

pcr Sants. J./AVE desde fa

alguns meso~ s'ha con..."ertit en
el princípal objectiu deis po!ftics

de Barcelona i de l'Estat, cosa
en principi sorprenem ja que
segons com ells mateix.os ho
expliquen només es tracta dún
mit_i& de transport. PetO l'AVE
no és tan sois aixó, és J~mplan~
tació d'un model socio...econó-

mk basat en 'les ínversions de
grnns empreses multinacionals,
i ésque a totarreu on s'ha insta·
l. !at-oes pretén insud.Iar el tren
d'alta velocitat, gnms opcracions e~pecularives dcl sól (finan(tades pels iuteressos de graos
empreses), han pt~vocat expulsions de persones deis Uocs on
viuen, greus danys a la natura,
instftl .lad6 de gnms holl:j.ings
comercials, etc .. . A.que.stes situacíons h.an derivat en moltes
ocasíons en en!Tontaments amb

la. policia, ja que les persone.<;
·de barris i pobles af~ats 'pe!
pu del tren, han intenuu evitar
la contínuació de les obres{en
paisos com Itá.!ia, Franc;a o
Ale.manya). A Catalunya. moltes comarques han organitzat

pJateformes en contra dC fAVE,
i a Barcelona, al barri de SanrAndreu • ·ha aparegut el cuUectiu

ACAVE. "El prOjecte de !'AVE a
Sants de. moment és unahipóte$1,
perO seguirem infomumt d'Riló
(JUI!escafumimeisprqJentne:S05.

JA SÓN AQui LES 3""
JORNADES CREATlVES r Esta situat en el .lloc més amagat del Dictricte de Sants
IYfflTERCAN\1AL'IIAMSA.

POLÍGONO CHAVORRO

Le!< Jomades Creatives i d'ln·
tcrcanvi i:s un projccte nascut
ara fu dos anys i miga An Ap.att¡
(taller d'artistes autoget.1íonats

del C.S.AJ-J.AMSA). i continuat
a d'altres C.S.A. com Les Naus

(GrA.cia) o El Palomar {Sant
Am.ireu), amb la intenció de
mostrar i difindre diferents activhats creatives: illu&-1ració, OO.
mic: reciclatge.. fotogra:fia,joieria;· te?.tre, cinema... .i el que
qu<~Jsevol volgui aportar. En
paraulcs dds propis coordinadors de les Jornades: "És -una
exposició colecth'll. artística i
una troba.da partidpativa on es
barrejen l'rutesania i l'art coma
forma de !luíta i mitjil d'expressió. ion hi uno.mtacte Clirec~
te,a.mb el creador/a d'una obra.
~e Uuetnltdiarisque .Ja mani~
pu!in O · se-n'apropiin. Les 3'"
.lomades tindran lloc del 2 J al
2.7dcNovembreia I'Ager~daen
<ieta!lem ~.eS-es ie.~ acii\·iüus.

na

Resumdels
problemes que
genera el TAV
A quins interessos responen
unes obres que ocasionen
nombrosos incidents sense
ti? '

llliaBIBl

REFUGIANT-SE
ENELPASSAT

Quan s'agafa el bus 109 i a mesura que aque<.1. va ~_guint e!
Passeig de la Zona Franca. e!
paisatge urba es va modifkam
~dualmem lins a convertir-se
en un conglomerat de ni.us
indU!frials L.sembla com si la
~ciut.al a'a.cabés a!li, a la Ronda
ü toral, passada lit qua! només
les naus sOn substltuides per abriques . Peró quan es baixa de
rautobús i es dóna un 1.0mb per
la l!O.nn, re~ scmbla indicar que
l'activitat industrial !liguil'úhka
quchih11 ..A1\~ enm\gd'un Jabérim. de carreteres i rejxcs que
fortitiqur:n les fabriques. cemen.ars de persones hi viuen en
unescondicionsdepJorables. La
bruticia s'acumulu. penot arreu
i :res semhla indicitr q11e la olor
de podrit que hi impera sigui
causada per un descuít deis escombriaircs. sino per una
passivitat total per part de

!'adminis:radó. Les cas.!s. estar.

apeda~es

amb tel~s i fustes
degut al seu esiat n.ünóS: EJ qUe

si que funciona en ;U¡uest lloc,
perO. és la 'seguretat', garan~
tit7.ada pels cotxes patrulla i/o
camuflats i le~s furgones d'antidisturbis ilo de laguirdia urbana que
mant.encn literalment sola control

tot ésser Viu que gosi
sortir del 'gueuo'.
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PIAiiol de l'iihlCI:iíó.dcJ Polleon.

e'lt\stblcia. Mol.ta gent del barri
va participar de la consuucció
del refugi amb le.s se\lt'.S própies
mans, i va ser !'única sortida que

els hl queda~ si volic_n salvar les
seo.•es vides davant de t'atac de
l'aviació deis "na.cionals". Alguns
avi:s i ávies· han parlat amb
nosaltre.s i ens han explicat com
va ser la dura e:~:periencia de la
Guerra Civil a! barri, í de com
van poder autoorganit~r~se.
{-l!nQpol$.3 )
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!Aqut':rfmes:
:r:#'"" L'AVEcrwllridbun"!
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mes de la xarxa de Rodalies relacionats

amb les obres del TAV ens han donat,
lamentablement, la raó. Si tot ayo no
era: suficient, altres problemes, com ara
les esquerdes en habitatges, la sinistralitat laboral, les expropiacions amb
indemnitzacions irrisories, el fantasm¡¡
del Carmel, les infinites polemiques
polítiques i els desastres ambientals
decoren el panorama de l'alta
velocitat.
Com si d'una novel·la epica es traetés, els nostres destiils han acabat
creuant-se: l'execució de tan magnanim projecte (el seu} amenaya directa- ·
ment la supervivencia d'un de més petit pero no menys important (el nostre).
Aquest últim, i el Centre Social Auto- .
gestionat Can Vies, la nostra seu, és un
projecte polític, social i cultural que
aposta per un model de ciutat equitatiu
i sostenible.
En aquest especial fem un recull de
tota lá informació sobre el TAV que ha
anat eixint en els darrers mesos, complementada amb les afectacions que es ·
produíran, per fer un esbós del barrí
que ens deixara. El capítol final d'aquesta novel·la encara no s'ha-escrít;
dependra també de la voluntat del veYnat del barrí í del se~ teíxít associatíu,
de la seua capacitat d'o~ganítzar-se í de
no deíxar-se trepitjar. La creació de la
PlataforrÍla El barrí vol Can Víes és un
bon cometis;ament.
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El ala de l'estació
A finals de 2005 van coels processos d'expropia- .
L'arribada del tren d'alta velocitat ció deis propietaris i llogaters d~ls ·
(TAV) ha estat l'argwnent per, carrers Vrriat, Vallespir i Comtes
aprovar una reforma del pla genede Bell-Voc, molts d'ells encara en
. ral metropolita (PGM) per a la zofase de negociació. Les expropiana de l'estació de Sants. L'anome- . cions afecten un centenar d'habinat pla de 1'estació va ser aprovat tatges; ·el 70% deis quals en regim
per la Subcomissió d'Urbanisme
de lloguer, i uns 30 tallers i code Barcelona (formada per 1' Ajunmer~os, que donen feina a més de
100 persones. ·.
tament i la Generalitat) l'any 2003,
i va rebre 28 al·legacions en la se· Aquesta ampliació serveix per
va fase d'exposició pública; molfinan9ar la reforma de l'estació
tes de les quals posaven l'accent d'autobusos i el calaix sobre les
en el fet que les reformes no esta- vies, amb diners provinents de
ven encaminarles a resoldre les neRenfe i de la iniciativa privada, i
cessitats del barrí."
• preveu les següents actuacions.
TEXT: ESTER RAMS 1XEDES
FOTOS: ALEX C.

men~ar

Estació d'autobusos soterrada

~

Al carrer Viriat s'hi construiré la nova estació, un aparcament subterrani
amb 1.000 places i una zona verda a la superficie. L'enderroc deis edificis afectats va comen~r el passat estiu i va durar fins al novembre,
quan va marxar el darrer propietari d'un deis tallers, després de meses
de negociació i regateig amb I'Ajuntament. .
Al principi, I'Ajuntament oferia 300.000 euros per indemnitzar els tallers afectats, mentre que áquests calculaven que necessitaven 1Omilions per poder ter front a un trasllat amb garanties. En aquest .llarg procés I'Administració no ha acceptat una negociació col lectiva, fet que ha
afectat negativamént els negocis més petits i que fa que els que encara
han de ser expropiats vegin amb por el seu futur.

Passeig de sant-Antoni
El passeig és un calaix que cobreix les vies de tren que entren a
l'estació, constru'it ara tara uns 30 anys. El calaix ha deixat enfonsat l'anomenat Triangle de Sants, una quinzena de carrers
entre el passeig i la carretera de Sants on hi viuen unes 20.000
persones. Aquests carrers topen amb murs de més de tres mestres i aquesta diferencia d'al9ada ha suposat nombrases inundacions en locals i aparcaments.
· El novembre de 2006 es van iniciar uns treballs que no estaven previstos: l'enderrocament de cinc pilastras de subjecció
de la catenaria, que no permetien que passessin les dues nov~
vies perles quals circularan els trens d'alta velocitat.

Les tasques es fan de matinada i han provocat molestos sorolls, importants vibracions i l'apélrició de fisuras en una vintena
d'edificis. Les presses perqué el TAV arribi a Barcelona abans
que finalitzi ef 2007 han fet que s'utilitzin els sistenies de desconstrucció més rapids, pero també els més molestos, que han
despertat el malestar_¡ la desconfian~ entre el ve'inat.
L'Associació de Ve'ins i Comerciants del Trianglé harecollit i
entregat a ADIF (Administrador d'lnfraestructures Ferroviarias)
unes 70 queixes. L'empresa s'ha compromés a revisar els habitatges afeetats. Cal tenir en compte que l'estudi d'impacte ambiental pera tetes les obres relacionadas amb !'entrada del TAV
a la ciutat ha estat qualificat, fins i tot per I'Ajuntament, de deficient i poc rigorós.
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AmPiiacií de l'estacií

. ran a oficines, una part_per a ADIF i la resta per llogar.
L'espai per a usos_no ferroviaris de l'estació augmenEl pla prevéu l'ampliació de l'estació de Sants, amb un ihcre- ta en 72.807 m2 i representa un total de 95.807 m2
ment deis usos terciaris (centres comercials, cinemes, hotels, (5.000 m2 d'oficines, 31.443 m2 de centre comercial i
aparcaments ... ). La nova estació doblara la superficie actual i 59.172 m2 d'hotel).
l'ampliació del centre comercial, pressupostada
triplicara el seu volum, pero els metres ferroviaris seran els ma"
teixos. Als entoms de l'estafió (a banda dreta, cap al carrer Vi- en 30 milions d'euros, ha estat adjudicada a la immoriat, i a banda esquerra, cap al pare de I'Espanya Industrial) s'hi biliaria Riofisa, que s'ha dedicat alllarg del 2006 a reconstruiran 5.000 places d'aparcament soterrat, mentre que la formar i ampliar els centres comercials de 13 estanova estació lindra tres nivells: el soterrani amb les andanes, el cions. En els nou primers mesos de l'any va ingressar
vestíbul i una ségona planta, qúe donara acGés a !'hotel. La pri- 45,8 milions d'euros, un 421% més que l'any anterior,
Cal destacar que l'ampliació del centre comercial,
merafase de les obres per fer aquestes reformes costa 120 milions d'euros.
que es situara a pocs metres del nou complex comerEl vestíbul té actualment 18.000 m2, i en tindra 35.000 (gai~ cial de la pla98 de toros Les Arenes, és possible gracies
_rebé el doble). D'aquests, només la meitat seran utilitzats per a una excepció prevista p~l nou pla territorial sectorial
fer de vestíbul. L'altra meitat sera un centre comercial. D'altra d'equipaments comercials, aprovat pel govem tripartit,
banda, la segona planta, de 78.000 m2, .també es dedicara al • ja que !'anterior legislació no permetia aquest tipus
centre comercial i a l'ampliació de l'hotel. 5.000 m2 es destina- d'ampliacions, que poden afectar el petit comer9 local.

la xarxa de Rodalies i el TAV
L'estació té actualment 100.000 usuaris al dia i 550 circulacions de trens diaries. És la principal estació de la ciutat
i una de les més importants de I'Estat.
Si fa uns·mesos miravem _
la plalja de vies que es veu
des de Jocs Florals (vegeu les pagines 4 i 5 de !'especial),
podíem veure que des de !'Hospitalet arribaven sis vies de
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..Rente, ola delunció
deltransport
collectiu"

tren i dues de metro. ¡:n iniciar-se les obres, dues d'aquestes vies {les rriés properes al carrer Burgos) s'han
deixat d'utilitzar. Aquesta reducció és una de les causes.
de les nombrases incidérícies de la xarxa de Rodalies.
Quan les obres avancin, la circulació de trens estornara a desviar cap a aquestes vies, pero es taran desaparéixer les dues més proper~s a Antoni de Capmany. Aixi dones, només entraran quatre vies d'ample ibéric'{dues
menys que abans de les
obres) cap a l'estació.
Aquest aspecte genera preocup-ació per la possible
creació d'un coll .d'embut a
!'entrada a Sants per als
trens de Rodalies.
Les obres del TAV s'estan quedant amb gran part
de les inversions ferroviaries, aguditzant la ja precaria situació de la xarxa de
Rodalies. Un exemple de
l'elevat cost d'aquesta nova
infraestructura és que - els
12,6 kilometres que séparen Sant Joan Despi de
Sants costeo més de 475
milions d'euros.

Anna.

usuaria de Rodalles

La comod[tat d'anar amb tren a la feina, des de fa un any
s'ha convertit enmalson. Sóc ve'ina d'un poble situat a 50
quilometres de la capital catalana, i des de fa uns anys i
per motius laborals m'he de despla9ar cada dia ? Barcelona. Aquí va comen9ar la meva relació diaria amb el servei
de Rodalies de Rente. Al comen9ament tot anava bé, amb
quatre trens per hora, gairebé sempre puntuals, sense els
embussos de transit, amb un transport net i poc contaminant. Cada matí podia llegir la premsa o dormir durant la
mitja hora de trajecte. Tot un luxe:
Amb l'inici de les obres del TAV va comen9ar el declivi. Retards i !largues hores aturats davant deis prats del
Llobregat, deis blocs de Bellvitge o dins d'un túnel. El ca. os es va comen98r a imposar: en hores punta apareixien
trens amb un sol pis (no dels.dobles) o amb pocs vagons.
Aixo va coincidir amb la imposició a Barcelona de I'Area
Verda sobre els cotxes. El ferrocarril es va coliapsar a la
vegada que queia en un pou sense fons. Fa Uf1.S mesos la
noticia va sattar als miljans de comunicació i, davant la in~
dignació que va generar ,va dimitir el responsable del se.vei. Els problemes, pero, es perpetuen. Tot va comen9ar amb les obres d'un tren que servira perqué poca gent vagi a treballar a Madrid, mentre que la majoria de gent que
ens desplacem cada dia en trajéctes curts, que no som poca, ens veiem abocats a viatjar enllaunats, suats i perdent
temps, perqué alguns puguin anara més de pressa. Ho
sento, pero si aixo continua així agafaré el cotxe, coliapsaré !'entrada de la ciutat, contaminaré i, aixo si, ~uré de.
canviar el diari per la radio.

Vallespir i Valladolid

preus de mercat.
.
D'altra banda, la construcció de !'hotel tancara l'accés
Ni les afectacions ·ni les transformacions .d'aquesta zona al carrer Viriat des de Vallespir, impedint que la zona verestan encara del tot ciares. Sembla que es construiran ha- da árribi fins a Vallespir, tal com demana el ve'inat.
_Malgrát que el número 16 del carrer Vallespir haura de
. bitatges de protecció oficial al carrer Viriat, entre Vallespir
i Comtes de Bell-lloc per realloljar el ve'inat expropiat. 1 ser expropiat, tampoc esta clara la utilitat del seu end.erro-· ·
sembla també que aquests tindran l'opció de comprar els cament; per ara semblá que servira per obrir el transit des
pisos per 16 milions de pessetes o de llogar-los a un preu . de l'estació fins al carrer Valladolid. Aquesta mesura trenque no esta del tot ciar i que no se sap quant pujara anual- cara la tranquil mat d'aquest racó del barri, transformant ·
ment. Tot i l'aparent facilitat per accedir a aquests habitat- els carrers en vies d'important circulació de vehicles, uns
ges,·cal tenir en compte que molts deis vefins afectats te- vehicles qUe ja poden circular pel passeig· Sant Antoni.
neo 80 anys, pensions minses i que els és difícil hipotecar- Aquesta sera una de les.darreres actuacions del pla de
se o pagar un lloguer que en poc temp~ pugui estar a l'estació.

uoestruiran el petit
· come~"

·Mana.

propietaria de la Catalana.
boliua de moble rúsUc del
carrer Riego

1

Ens enfonsaran. Jo no sé on anitem a parar!· Estan
destrossant l'anima de la ciutat, i sense petit comer9
Barcelona sera com els EUA: tot-ple de franquícies i
· sense cap mena detracte huma a les botigues.
Jo em vaig assabentar que feien un centre comerc.ial a l'estació fa pocs mesos. Tan a prop del que
taran a Les Arenes! Pensava que només hi'hauria cinemes i llocs d'oci. Pero és que I'Ajuntament no ens
ha informal de !'obertura d'aquesta megainfraestruc- ·
·tura comercial, i tampoc que ens taparien _!'escala
d'accés al carrer Riego, ni que tallarien. un tros del
passeig, que són alguns deis accessos a la nostra
botiga. No -hi ha informació sobre tot el que estan
fent, pero tampoc ~i ha ajudes per incentivar el comerv del barrí.
-
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El 'Calaix de la·Vergonva'
dues de metro) que signifiquen
una
barrera dificilment franque'
.
El projecte de remodelació de jable i que provoca molesties al
Sants per permetre l'arribada del veinat que hi viu a prop.
TAV no resoldra el problema del ·
El sot.errament de les vies ha
feix de vi es que creua actualment estat una reivindicació historica
bona part del barri a cel obert i del veinat afectat i de tot el barri
que el divideix en dos. En total, de Sants. El projecte definitiu
un mar de vuit vies (sis de tren i signat pel Govem central, la Ge-

neralitat i l' Ajuntament de Barcelona no preveu, pero, el soterrament de totes les vies, sinó únicament de les dues noves del
TAV. Les actuals vies seran r;obertes per un calaix de formigó.
Aquest calaix, en el seu punt més
alt, arribara fins als 14 metres
d'al~ada, a Riera Blanca. Un mur

TEXT: ELOI, HERNAN 1ELENA
FOTOS: ALEX C.

que gairebé tocara les finestres
de les cases fins a l'alc;:ada d'un
tercer pis.
Damunt d'aquest calaix hi ha
previst construir-hi una rambla
enjardinada, a la qual s'hi accedira mitjanc;:ant unes rampes, ·
pero no esta ~el tot clar com es
podra travessar de bánda a banda

aquest calaix. El projecte, que és
• complex i poc clar, ha patit diversos canvis al llarg del temps i
afecta diversos carrers dels voltants de la platja de vies i un mínim de 20 finques de la part antiga de Sants, cases baixes amb
patis, algunes dels quals es convertiran en edificis 1O pisos.

Metro
El darrer projecte presentat mostra el metro cobert amb un calaix, a un nivel! diferent que la
resta de vies del tren. L'estació del metro tindra una andana central i única, i l'accés es tara úni- ·
cament des del carrer Riera de Tena. A l'espai que queda per sota de les vies, hi haura una zona comercial. El carrer Riera de Tena quedara obert al transit amb dos carrils en dues direccions, que tamb~ passaran per sota de les vies.
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Burgos i Riera de
Tena
L'afectació sobre habitages ja constru'its
més gran es produeix a la cru'illa de Burgos amb Riera de Tena. Els habitatges
actuals seran substitu'its per un bloc de
1O pisos a la banda de muntanya i per
dos edificis de quatre plantes a la banda
de la Bordeta.
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Burgos
De l'antic i emblematic carrer Burgos, des
del final del carrer fins
al número 47, tates
les . finques , excepte
dues seran enderrocades. En aquest espai s'obrira !'entrada
a la pujada al calaix,
. una rampa-carrer fins
al carrer Jocs Fiarais.
Els actuals edificis de
treball del metro seran remodelats amb
una finalitat encara
per determinar.
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Antoni de Capmanv i Riera de Tena .

Fo111Balt8

L'afectació aquí es dóna en dos sentits. Per una banda, ·la sortida
oberta al transit del carrer Riera de Tena, que tara un revolt tancat
per enllayar amb el carrer Sant Medir. Per una altra, en aquest revolt
que fa cantonada amb el carrer Pavia s'hi construeix un edifici de 10
pisos:

Les finques situadas a la
cantonada de la carretera de Sants amb Jocs
Fiarais i tot aquest carrer
(els números imparells i
fins a les vies) seran enderrocades per ter un
edifici simétric amb el.
que actualment fa cantonada amb playa de
Sants. Alguns ve'ins afirmen que I'Ajuntament
promet realloljar els i les
expropiadas en aquest
edifici. El sol és propietat
deis actuals propietaris
del Fom Balta.

··penso lluitar aer la
meva casa"
Carme,

vei'na afectada pel calail
al carrer Jocs Florals
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Pla~¡a de Sants·
Les obres afectaran en gran mesura la playa, ja que
hauran d'aixecar parts per reforyar estructures per al
pas del TAV. L'espai on estava ubicat el parquing
tindra un destí incert fins que s'acabin 'les obres del
calaix, quan esdevindra la pujada des de la playa fins
al nivell del calaix de cobertura de les vies. El xamfra
amb Finlandia deixara de ser zona verda per ubicar
el col1ector d'aire del túnel de les vies.

(

Jocs Florals i Can
Vi es
Les finques afectadas al carrer
Jocs Fiarais van del número 40,
aétual part del CSA Can Vies, fins
el número 48. Les finques adjacents al CSA han entrat ja a negociar les expropiacions, i dues d'aquestes ja tenen part deis patis
ocupats perles obres. Damunt d'aquestes · s'hi construeix un edifici
de quatre plantes en línia amb la
nova construcció de l'an'tic Centre
Catolic. A la part adjacent al mur
del calaix s'hi construira una rampa d'accés al calaix i a la zona enjardinada.

~

'-~

Fara uns quatre anys em vaig comprar una casa al carrer Jocs Fiarais per viure-hi tata la vida. Hi volia ter
obres i abans d'iniciar-les vaig anar al Col·legi d'Arquitectes a preguntar si la finca estava afectada per algun
pla urbanístic. Em van respondre que no i I'Ajuntament
em va concedir el perrnís d'obres majors. Així que vaig
invertir una gran quantitat de diners i es van iniciar les
reformes.
Després de set mesas, em vaig assabentar, percasualitat, que la meva casa estava afectada per un pla
urbanístic. Havia anat, per curiositat, a l'alcaldia a una
reunió informativa sobre el cobriment de les vies. Alla,
per la meva sorpresa, vaig 'descobrir que el consistori
volia enderrocar casa meva per construir-hi un nou edifici. Precisament, els ·mateixos que m'havien fet conservar la fa9ana de la finca perqué era "típicament catalana" ara volien tirar-la tota aterra.
Per sort, saber aquesta inforrnació em va permetre
presentar al1egacions al projecte, ara fa uns tres·anys,
tot i que encara no he rebut cap respósta.
L'Ajuntament ·no informa de res, i no sabem qué
passara amb les nostres cases. A mi, de moment ja
m'han pres un tros de pati per ter el mur del calaix.

...

..El barri vol Can
Vies"
Elena,

.membre de I'Assemblea
del CSA can Vles

El maig de l'any passat va arribar la demanda de desnonament per precari contra el CSA Can Vies, un
Centre Social Autogestionat situat al carrer Jocs Fiarais, 40-42, que d'aquí a poc celebrara el seu desé ·
aniversari. L'edifici és propietat legal de TMB (del
· qual I'Ajuntament n'és el maxim accionista) i sembla
que la demanda ve motivada per !'arribada del TAV i
la consegüent remodelació urbanística. En visionar el
projecte, podem veure clarament que aquesta remodelació no és més que la tapadora d'una operació
especulativa que pretén deixar-nos sense un espai
generador de contrapoder, un referent per al barrí i el
conjunt de Barcelona. On hi ha Can Vies, valen contruir-hi pisos de luxe no assequibles, en cap cas, per
a la gran majoria de la gent del barri.
1·
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lntinitat de nro·btemes .a.sants ner
l'arribada del TAV
Les obres del TAV han o.casiona. t prob.lemes al ve'inat i als ] .
[ comerciants de la zona, als. usuaris . de Renfe i als
treballadors
·
~
~
.

·1

- Amb l'excusa de les ob;es del TAV es pretén desallotjar e;
[ _centre social Can Vies, tot i q,ue els planols derñostren que .
és perfectament conservable
_.

el tall de · carrers han provocat
una crisi en el comery de l'enEls problemes derivats de
torn. · Les vendes han disminui't
!'arribada del tren d'alta velocientre un 60% i un 70% i, fins i
tat (TAV) al barrí no s' acaben.
tot, alguns negocis han hagut de
·· Fa mesos que el veYnat aguanta tancar. A més, des de 1' Ajuntates molesties ·ocasionarles per ment no se'ls ha informat sobre
les obres, sobretot el soroll inla durada i ! ~ impacte de les
interromput durant les 24 hore~ . obres i no se'ls ha donat cap so- .
del dia i' els set dies de la setlució al problema, malgrat les
mana, les dificultats d'accés als
demandes fetes pels petits cocarrers, i les fortes vibradons
merciants del veYnat.
'
en els habitatges. Fins i tot .
s'han produYt esquerdes en les
Altres problemes
parets d' alguns edificis, fet que
Els usuaris de Renfe també han
ha generat una gran preocupapatit les conseqüencies de les
ció per l'estabilitat deis immoobres, amb le.s reiterarles avables, molts deis quals són cenries a la xarxa de Rodalies. Des .
tenaris.
del setembre es viuen retards
Altrament, les dificultats
diaris i restriccions dels serveis, · la ineficiencia deis serveis d'ln-·
per accedir a la zona en obres i
a la qual _cosa se li ha de sumar · formació de 1' empresa, que no
GEMMA PARERA

Can Vies, alectat-per una
operació immobiliaria
vinculada al tra(:at del TAV
GEMMA PARERA

L'arribada ~el tren d'alta velodtat
(TAV) a Barcelona ha estat l'excusa per iniciar la demanda de
desalloyament del · Centre Social
Autogestionat Can Vies. Fa 10
anys que s'ocupa aquest espai, i
des d'aleshores, ha estat un punt
de trobada de diferents coHectius
i persones que hi han desenvolupat projectes de creació social alternativa i d'intervenció 'política
assemblearia.'
La demanda contra Can Vies
per part de !'empresa legalment
propietaria (Transports Metropolitans de Barcelona. TMB), propietat en un 50% de l' Ajuntament

#_
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de Barcelona. respon més a un
. projecte especulatiui a la voluntat
· d'eliminar un espai que alloya un
projecte polític, social i cultural de
_ referencia al barrí, que a les necessitat8: reals originarles pel pas
del TAV.
Les fmques afeétades van del
número 40, actual part del CSA
C:an Vies, fms al número 48. Els
propietaris i propietaties cle les
finques adjacents al CSA han comenyat ja a negóciar les expropiacions, i un parell ja tenen part deis
patis OCIJpats per les obres. Damunt d'aquests s'hi construeix un
edifici de quatre pisos en linia
ambla nova construcció de l'antic
Centre Catolic. A la part adjacent

al mur del calaix s'hi trÓbara una
rampa d' accés a aquesta estructu- •
ra i a la zona enjardinada.
Per tant, Can Vies no es troba
afectat .necessariament per res i és
perfectament conservable. Aquest
és 1' objectiu de la recent inaugurada campanya "El barrí vol Can
Vtes", impulsada ·per 1' Assembla
de Barrí de Sants, conjuntament
amb altres entitats de Barcelona.
Es reclama' aturar la ,demanda de
Can Vies i canviar el trayat urbanístic per respectar l'ediñci del
centre social i els habitatges afee- ·
tats deis carrers Riera de Tena.
Burgos i Jocs Florals,ja que !aseva destrucció és una mesura política i lucrativa. no pas tecnica.
A la vegada; es manifesta el
rebuig al pla de remodelació del
barrí als voltants de les obres del
· TAV, un plaque consideren que té
un caire clarament especulatio i
que destrueix ·!'estructura historica del barrí, així com la seva composició social. . ..

dóna explicacions de 1' abast o
la durada de les avaries.
La sinistralitat laboral és un
altre deis altres efectes perversos . de les obres del TAV.
Aquestes s'han cobrai un mínim de vuit morts i més de 500
accidents. Sens dubte, la precarietat laboral es troba darrere
d' aquestes alarmants xifres. Segons els principals sindicats, les
obres les fari amb pressa, amb
jornades laborals molt llargues i
amb treballadors poc preparats.
El percentatge .de subcontractació és d'un 80%, tot i que la llei
obliga les constructores a tenir
el 50% de personal propi.
Les conseqüeneies del pas
del TAV pel barrí van més enlla
deis greus efectes ocasionats
'per les obres. La remodelació
de l'estació de Sants i els seus
entorns suposa 1' expropiació
d'edificis i comeryos del vol- ·
tant, que de moment no han rebut una indemnització sulicienf
per poder traslladar el seu negoci o tenir un habitatge d'unes
característiques similars. La finalitat de les expropiacions·_ és
doblar Ia·superfície de l'estació,
malgrat que 1' espai dedicat · a
. aquesta funció continuara sent
el mateix. La resta sera un gran
centre comercial, un hotel i oficines.
D'altra banda, ~ malgrat la
magnitUd de les obres, no s' aprofitara per s oterrar les v.ies,
sin& que es·construira un calaix
que tindra una llargada d 'un
quilometre i arribara a 14 metres d'alyada. D'aquesta manera
hi haura veYns que tindran un .
mur de gran alvada a pocs me.:
tres de les seves finestres i
molts deis carrers perpendiculars a les vies quedaran taponats, com Riera de Tena, Sugranyes i Carreres i Candi.

lnteressos
ocultsil

J
t

GÜILLEM SiíNCHEZ 1BARRUL~

Un deis motius pels quals !'entrada del
TAV a Barcelona ha general cansament i desorientació ha estat l'etema
· polémica sobre el seu tra9é)t. Els constants enfrontaments entre institucions,
els canvis (un i altre cop) de projecte, i
l'autoritarisme mostrat per tGts i cadascun deis responsables políties, han fet
d'aquest un tema gairebé impossible
de seguir, i han general crispació i des- ·
confian9a entre lá població que pateix o
· patira la proximitat de les obres. A més,
s'ha produ'it la paradoxa que eUra9at
definitiu, defénsat pels socialistes a les
administr&cions municipal, autonomica
• i estatal, va ser pactat per CiU i PP,
amb la llavors oposició del PSC. ·
Des del.moment en qué es va saper que es volia ter un nou túnel per ter
passar el TAV'pel centre de Barcelona,
ve'íns afectats van comeri9ar a organitzar-se en la plataforma L'AVE pel Litoral. L'experiéncia del Carmel va carregar de raons les seves pors, i des de
llavors han anat construint un potent ar-.
gumentari per oposar-se al pas del tren .
per sota les seves cases. Sense oposar·se mai al projecte, jaque defensen
que passi pel litoral barceloní (fet que
els ha suposat les critiques del ve'inat
d'aquells barris) han aconseguit el suport de desenes d'experts en transports, obres públiques, geologia, dret i
sanitat; i han desenvolupat úna critica
potent i argumentada. Denuncien que
aquesta opció afectara els habitatges i
la salut (vibracions, sorolls, fums) d'unes 55.000 persones, que és més cara
i peri\losa que les seves a\tematives i
que esta injustificada des del punt de
vista del transport, ja que un milja com
el TAV no esta dissenyat per tenir dues
estacions (tres,· si 'es compta la del
Prat) en una mateixa ciutat.
Davant aquesta bateria argumental
sorprén la pobresa de ·la resposta oficial: basicament el silenci. Només davant l'amena9é) que les obres pqdrien
afectar la Sagrada Famíla s'ha respost
que !'alternativa del litoral ·afectaria el
Gotic. 1res més.
Davant d'aquest panorama, la pregunta que plana a l'aire és: Quin és el
motiu real de construir dues estacions
a Barcelona i ter passar aqüest túnel,
car i impopular, pel mig de la ciutat? La
mateixa propaganda municipal, que
anuncia la construcció d'hotels, habitatges i oficines al vo~an.t d'ambdues es. tacions, pot ajudar a entendre-ho una
mica.
Podria ser que l'orígen de tot
aquest nyap sigui un interés especulatiu, en qué s'aprofitaria per remodelar
aos barris sencers, aprofitant el prestigi
del TAV per facilitar el procés d'expropiacions, enderrocs i requalificacions?
El mateix Ajuntament compara la trimsformació de la Sagrera amb les Olimpiades i el Forum. De fet allí s'hi preveu construir 7.800 habitatges (el73% deis
quals de preu lliure) i 660.000 m2 d'espai edificat per a "usos · terciaris". A
Sants, encara que el projecte sigui més
modest, també s'hi construiran d~e
rEmts hotels, edificis d'habitatges -i
66.000 m2, camuflats ·com a estació,
pero destinats realment a oficiries i centre comercial. A més, una operació similar es desenvolupara a !'Hospitalet,
al voltant de tot l'espai deixat per les
· vies cobertes (sí, a !'Hospitalet es cobriran).
·
A hores d'ara cap polític ha donat
un argument de pes en favor del pro. jecte aprovat. Davant aquest panorama de silenci administratiu, cadascú
que elabori les seves propies teories.

<

T

Jt MARC 2001

· ·

-

•

aspacial Obras al barri a

Impacte de l'entrada del TAV a Sants

1

-¡

l

ROSER BENAVENT

~-

.,

~

Aquesta batalla també la guanya- ·
rem. No és casuaiitat el desenllay
que esta prenent !'entrada del TAV
a Barcelona per Sants. És un pas
més en la gestació d'un model de
ciutat per als rics i per als turistes i
de la submissió dels nous socialistes del PSC a la gran burgesia catalana (la nova o la vella) i els seus
interessos. Han esdevingut el seu
instrument perque les cent families
catalanes de sempre segueixin fentse cada cop més riques a costa que
els ciutadans de Barcelona siguem .
cada cop més pobres. És justament
el resultat d'una política municípal
basada en l'especulació (o, millor
dit, en l'alian¡;;a amb els especuladors), a canvi d'una almoina en forma de comissions i d'un millut de
gloria. La ciutat de les. llums i la
fanfarria, de la festa i el negoci, del
TAV en lloc. dels Rodalies. El que
no saben és que a les clavegueres,
als racons sense llum, als barris deixats de la ma de Déu 1Íi som tots
nosaltres. Som el~ fills dels perdedors de sempre. Com diu la can¡;;ó,
els fills dels obrers que no vareu
poder matar a la guerra. 1 veiem i
sabem el que feu. 1 no oblidem. Pu. jaran i cauran partits, s'esvairan les
vanitats dels polítics, pero els veYns
de Sants seguirem lluitant contra el
calaix i la macrbestació que ens vo- •
len fer. 1 aquesta batalla, encara que
ara us sembli inversemblant, també
Ja guanyarem.

1

- Especulació. Graos actuacions urbanístiques per promoure inversió en
construcció, sense importar o deixant en segon terme !'interés real i Ía conveniencia de realitzar-les. És el cas de l'estacíó de Sants, que multiplica per
tres el seu volum peró principalment en negocis privats (centres coinercials, cinemes, hotels).
·
- Poca o nul ~a intervenció i control de I'Ajuntament en el planejament i en
l'execució de les obres ..Nefast seguiment de !'impacte en t;¡ls vianants, només importa el transit de vehicles.
- Perpetuació de les barreres existeots "en lloc d'aprofitar per eliminar-les.
- Problemes d'accessibilitat (duran! les _obres i en el calaix).
- Foment de !'arribada de noves instal1acions poc o gens encaixades al
barrí i a les seves necessitats (nous hotels, centres comercials i d'oci, aparcaments).
- Perjudicis al comer¡; tradicional perles noves instal1acions de ~entres comercials.

- i=lriorització de les grans i costases infraestructuras destinades a un redu"it
nombre d'usuaris, en detriment de les infraestructuras més p.roperes i necessaries (xarxa de Rodalies), que no estan rebent els diners necessaris per
un manteniment i urí creixement correctes.
- Saturació total deis enllac;os del tren amb el metro a causa del volum de passatgeis, arriban! a suposar un obstacle per a la gent que porta maletes o que
té poca mobilitat.
·
- Estancament en la pacificació i la reordenació deis carrers i les places pen~
sant principalment en el ciutada (veí i vianant). Afavoriment del vehicle privat.

a

1

NO A L'ESPECULACIÓ

t. Projectar i executar les obres públiques segons les necessitats reals de( bar~
ri. l'Administració no ha de mercadejar arnb els interessos privats.
·
2. l'Ajuntament ha de liderar la planificació i l'execució de les obres, fent un seguiment per tal de minimitzar les molesties, pensant en les persones i informan!
de manera continuada i transparent els ve"ins.

UN BARRI PENSAT PERA I,.ES PERSONES
3. Toles les obres públiques que es realitzin han d'anar encaminadas a l'eliminació de les barreres existents entre les diferents parts del barrí.
4. Qualsevol _obra pública que es faci ha de millorar l'accessibilitat.
5. Reforc;ar el comer¡; del barrí, tant el deis eixos comercials (carretera de Sants,
Vallespir, Galileu, Joan Güell i mercats), com especialment el petit comer¡; integral dins del teixit del barrí.

UNA MOBILITAT RACIONAL, UN VALOR AFEGIT PERAL BARRI
6. Més inversions en els trens de Rodalies. Un servei de Rodalies de qualitat
significaría una millora en la mobilitat de la gent del barrí.
7. Una estació d'autobusos adequada.
8. la millora integral deis enllac;os entre el tren i les fínies de metro, LS i l3 (vestíbuls, accessos, passadissos i andanes). •
9. Fer un pla complet per la reordenació del transit i la pacificació deis carrers,
que prevegi terminis i ftnanc;ament i que faciliti la mobilitat deis vianants.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA REAL
- Falta de comunicació real, efectiva i regular de I'Ajuntament amb els
ve'ins, les associacions i les plataformas.
- Clientelisme d'algunes associacions.

10. Comunicació de veritat per part de I'Ajuntament amb els ve"ins i les seves
associacions i plataformas, tant quan es decideixen les obres que s'han de realitzar com quan s'estan executant.

Platatorma pel Soterrament de les Vies i contra el Pla
de I'EstaCió-lcronolouia d'una relvindicaciól
HistOries

Ministeri accepta que el TAV entri Vies. Més de cent entitats del barrí
soterrat, pero no la resta de vies. Els ·.signen pel soterrament.
vems engeguen una campanya de
mobilitzacions setrnanals. Un car- An12003
rec del PSC (Francesc Osan) acusa . En Audiencia Pública, el 13 de feels veYns de fer ka/e borroka.
brer, dues associacions de veins- i
quatre de comerciants llegeixen un
An1199&
An12001
escrit on es desmarquen de la reiEs coneix la fútura entrada del TAV Els veYns, al votant de la Comissió vindicació pel soterrament. De fet,
a Barcelona i es veu la possibilitat pel Soterrament, intensifiquen la la majoria deis signants mai han
de soterrar el corredor ferroviari: · campanya. L' Ajuntament \lCCepta participat en les lluites.
Neix la Comissió pel Soterrament que si demostren que és viable soL'endema s'aprova a l'Ajuntade les vies a 1' AV de BadaL
terrar s'ho tomara a plantejar.
ment la modificació del pla general
metropolita (PGM) i el pla esmenAn11998
AIIVS 2002
tat. El primer tinent d' alcalde maní~efutldació de la Comissió pel
Es presenta un estudi que demostra festa públicament que la majoria
Soterrament al Centre Social de la viabilitat tecnica del projecte a d'entitats veinals de Sants estan a
Sants (CSS).
costa de dilatar-lo en el temps. L' ~ favor del calaix. La Plataforma es
Entrevista a Madrid amb el Mi- juntament ni tan: sols 1' estudia.
reuneix amb el Districte per demanisteri de Foment, que demostra la
Foment, la Generalitat i l'Ajun- nar informació sobre el projecte ·
seva ignorancia sobre l'entom, tament pacten fer un calaix damunt aprovat. Malgrat les promeses de la
diént que són camps errns.
les vies, pagat per les plusvalues regidora, mai ha rebut resposta.
generades per l'augment de l'espai
El primer acte al carrer de la
AIIV1999
edificable de l'estació de Sants.
nova Plataforma és al ,Carnestoltes,
El Ministeri de Foment proposa po• El 13 de juny els veYns envaei- on el Calaix de la M:!rgonya adopta
sar pantalles antisorolL L' Ajunta- xen pacíficament 1' Audiencia Pú- - aquest nom. També es · participa
ment demana renunciar al soterra- blica del Districte i la majoria de amb la Plataforma contra l'Especument a canvi de donar suport a la polítics 1'abandonen perla porta del lació en una gran ~anifestació que
seva proposta d'arribada del TAV darrere. VeYns dels voltants de Va- recor_re el barrí. S'engegven un sepel port i d'un futur pla de Rodalies Hespir s'incorporen a la lluita ·per guit d'actes informatius, amb asque preveuria el soterrament de la les afectacions del pla de l'estació.
sembles al carrer, xerrades, bereresta de vies. La Generalitat es _
L' Ajuntament llen¡;;a ·!'ultima- nars populars i tallers de pancartes.
compromet per escrit a soterrar el tum: "O calaix o res". En una asLa Plataforma afegeix el pla de
metro (després se'n desdira),
semblea al CSS gran part dels veYns l'estació a la seva lluita i dóna sudecideixen no acceptar-lo i conti, port als veYns expropiats per evitar
nuar la lluita, i constitueixen la Pla- el tancament del carrer Vrriat amb
IIIJ2000
Davant dels estudis presentats, el taforma pel Soterrament de les Vallespir i per rebuuar el projecte

Les vies a Sants augmenten fins a
les actuals vuit (sis de tren i dues de
metro). Els ponts que hi passaven
. per damunt es transformen en túneis llargs i foscos.

d'ampliació de l'estació.

IIIJ2004
L' Ajuntament r7cupera la
.Comissió de Seguiment del
projecte, anunciada 15 mesos· abans i que mai s'havia .
reunit
La Plataforma segueix
fent accions. Grups de
veYns manifesten a la Plataforma que si l'opció és "calaix o res" prefereixen res.
Lliurament al Síndic de
Greuges de l'expedient
.amb les reivindicacions del
barrí. El Sindic respon con"
siderant la legitimitat de 1' execució de les obres per
part de 1' Administració.

An12M5 ·

Pancarta contra el calaix.

TONI

Lliurament a Joan Clos i Imma Moraleda de 700 signatures An1200&
exigint el soterrament i la paralitza- Acte a la Playa de Sants "Si lluites
ció · del projecte de l'estació. El pots perdre, si no lluites ho tens tot
Districte respon queja no es pot perdut". Es munta una exposiciófer res i la resposta de 1' Alcalde no . vermut amb totes les reivindicaarriba mai.
'
cions historiques del barrí i les se. Al juny, una tancada a Sant ves conqÚestes.
Medir amb el lema "Salven Sants
Al novembre; s'organitza "La
tots els dies, Can Batlló, l'estació i Ruta deis Nyaps", IÍl1 recorregut tules vi es" té un gran resso mediatic. rístic per visualitzar com quedara el
A la tardor, la processó "RIP barrí amb.l'arribada del TAV i visiper San:ts" anuncia la mort del bar- · tar tots els punts negres de les
ri a mans d'especuladors públics i obres. El calaix comen¡;;a a prendre
privats.
forma~
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Vicent~Torres
Ponaveu de la Platatonna de Detensa del Tren del País
Valencia

"Hi ha·hauut manitestacions atotes les comar~
quas atectades pal TAV''
'

.

Al País Valencia hi ha una extensa xarxa de col·lectius locals i
comarcals que han fet un intens treball de qüestionament del TAV i han
aconseguit modificacions en el seu trac;:at i prestacions, mitjanc;:ant
"mpbilitzacións preventives", en paraules de Vicent Torres, portaveU de
la plataforma ·que els coordina. Aquest professor d'urbanisme de la
Universitat Politécnica de Valencia ofereix arguments demolidors i va ser
entrevistat a la Directa el gener passat. Us n'oferim una versió ampliada.

""

aspectes: el temps real de viatge, el confort, Des de l'oposició al TAV, sovint heu partat duir el tema des del ministeri a uns criteris
la seguretat, la regularitat, una major fre- de la "solució pendular". En que consisteix més raonables, s'enfronta a fórtes critiques.
Amb l'entrada de zapatero al Govem espa- qüencía, més parades. En relació amb el exactamentil
·
nvol, es .va redactar el pla estrateuic d'in- temps total de viatge, el detehninant és la Páral-lelament al desenvolupamerit del Peril davant un panorama tan neuauu. cos.fraesuuctures del transpon, venut com un velocitat mitjana, no la punta, que sols s'a- TGV frances, altres paYsos, sobretot Italia, ta pensar que no hi ha cap ·abre.mouu al
avam; per la seva inversió en ferrocarril. gafa, normalment, en una xicoteta fracció, -van apostar per tecnologies més lleugeres, marue del transpon per impulsar-lo. ·Peril les critiques del moviment ecologista · · pels condicionants del tra((at, com el relleu, que encara que no arriben a velocitats pun- És que justament el motiu del TAV no és el
han conunuat. Com s'exPiicail
la proximitat a poblacions, .J.'acceleració i ta tan altes, asseguren unes velocitats mitja- transport, l'objectiu principal és construir
Pels ecologistes : i defensors del transport la desacceleració ...
nes suficients i aprofiten les línies ferroviaobra dura (on hi ha formigó, hi ha comispúblic, que s'han oposat a una política ferPer exemple, en l'emblematica línia ries existents, evitant-ne la construceió de sió), i comprar els trens més cars, que són
roviaria centrada en elTAV, el pla recull en- . Madrid-Sevilla els trens Alstom-Siemens, noves, molt més cares. A¡;;o ~·aconsegueix també els que donen mes comíssions.
cara massa autovies, massa alta velocitat típicament TAV, van de Madrid a Cordova mitjan((ant el sistema anomenat pendular. ·
ferroviaria i es tracta, sobretot, d'un pla en una hora i 44 minuts si no fan parades Basicament, aque·sta tecnología consisteix a llavors les mobililzacions contra el TAV
d'infraestructures, no de transport. O siga, intermedies, i en una hora i 52 minuts si dissenyar trens amb capacitat de vascular conunuaranil ·
més formigó i més asfalt, pero poca gestió i efectuen dues parades. El Talgo que circula lleugerament la caixa en agafar un revolt,
Hi ha hagut manifestacions i mobilitzapoca política de transports.
. per la mateixa línia, i que es desvía a Cor- igual com ho fa el cos d'un ciclista o un mo- Cions de protesta a totes les comarques
.dova cap a Malaga, realitza el mateix tra- torista, de manera que s'e.vita el problema afectarles pel TAV. Eixe tipus de notícies
1auumentar la inversió en el TAV va contra jecte en només 18 minuts més, si no fa pa- de la for((a centrífuga, que a gran velocitat sol reflectir-se a la premsa nacional; pero,
elferrocarrilil
rarles, i en sols 15 més, si també para dues arrossegaria el tren en línia recta. Es contro- en aquest cas, només la premsa local o reLa xarxa ferroviaria estatal és una de les vegades.
la electronicament la inclinació del vagó gional ha parlat d'aquests fets. La impresmés deficients d'Europa, i en l'ús del ferroA més, ·per .aconseguir les velocitats mitjan((ant sistemes hidraulics que detecten sió que s'ha transmes ha estatla d'una apacarril (sobretot en mercaderies) estema la més altes el consum energetic creix expo- !'entrada al revolt. Aquest sisteml! ha acon- rent unanimitat, una alegria general. A Cacua de la UE. Part de la xarxa ferroviaria nencialment, i els impactes ambientals es seguit grans resultats en els trens italians talunya, diverses pli:ltaformes locals i
s'ha anat tancant en els últims anys, es re- disparen (i per tant la ne~essitat de mesures FIAT, del tipus Pendolino, pares de 1' Alaris, entitats de tot tipus van formar una coordiduei~en serveis Lestacions. Algunes línies
correctores), mentre que es necessiten vies utilitzat por Renfe, i s'ha estes !1 molts pai- nadora anomenada COPALTAV, · que va
no han rebut practicament inversions des noves amb un tra((at més exigent. (revolts sos com Suissa, Suecia, Fínlandia, Alema- proporcionar elements teorics i va donar
que es van construir, fet pel qual s'accelera menors i amb un radi major), molt més ca- nya, la República Txeca, Australia, els suport a iniciatives locals. Pero les maqui• el seu deteriorament i les velocitats mitja- res de construir i amb complicacions addi- EUA .. , i des de 1994 a Fran((a, que havia - nes ja eren allí, i l'obra ja no es va aturar,
.nes baixen a nivells no competitius. Els ac, · cionals en terrenys muntanyosos com el menyspreat·previament aquesta tecnología.
només es rectificaren o compensaren alcidents es repeteixen, encara que sols is- nostre, a més de necessitar un ri:lanteniment
guns dels seus.impactes.
quen a la llum en el cas que hi haja morts. moltmés gran pel desgast major.
Peril, si el TAV és tan neuauu i hi ha tantes
Solament al País Valencia es va produir
La falta de manteniment de les vies, la prialtematives, parque s'ha anibat aleril
un nivell important de mobilitzacions, davatització del manteniment del material ro- De lotes formes, les ciutats on ia hi arriba La decisió de construir la línia TAV de Se- vant el mateix anunci del projecte. A ·partir ·
dant, la falta de sistemes modems de .con- no han milloratil
villa-va obeir fonamentalment a raons polí- de principis del 2000 es van organitzar en
trol i bloqueig i l'envelliment i la reducció Evidentrnent, les grans ciut<lts sí que ho tiques, .i les següents lúi.ies encara més. La moltes comarques d'Alacant i de Valencia
de la plantilla de Renfe són l'altra cara de h~n fet, i a costa de les més xicotetes. Així, Generalitat catalana reclamava des de feia plataformes i coordinadores que, sota la
l'aposta que es va fer, des de 1988, per l'al- el TAV Madrid-Sevilla és en realitat un Ro- . temps un nou enllay amb la xarxa. europea, consigna "Tren sí, AVE no" aconsiguiren
ta velocitat.
dalies de luxe, que esta transformant Ciu- des de Barcelona, a l'amplada internacio- implicar la societat, ·¡ les institucions polítidad Real i Puertollano en suburbis de Ma- nal. Com Convergencia i Unió era el partit ques locals, contra un projecte que ameEls aruuments más repeUts lncloaen que drid. En aquestes dues ciutats s'ha enfonsat frontissa que va donar la inajoria parla- na¡;;ava d'arrasar el territori. Aquestes moel TIV és ellutur del lerrocantl.
el comer(( local, mentre que s'ha disparat la mentaria a l'últim govem del PSOE i al pri- bilitzacions unien persones i coHectius
L'alta velocitat és un projecte desenvolupat construcc!ó i l'especulació urbanística.
mer del PP, una de las concessions que van oposats, no sols al tra9at, sinó també al
pels francesos, que 1'anomenen tren de
haver de fer-li va ser la promesa d'aquesta concepte de TAV, al. costat d' altres que segran vitesse (TGV). El van concebre per No és el que·diuen la mlioña de rapar- nova línia. Pero, primer es va plantejar que guíen convenyudes ·que el TAV duia proconnectar les seues dues primeres ciutats, tatues..
"arribés el TAV" de Madrid allargant la lí- grés, pero no estaven d'acord amb com els
París i Lió. En eixa zona hi viu el 40% de Que no són més que propaganda. Et posaré nia de· Sevilla. Aixo va destapar una cursa afectava. Aquesta lluita va aconseguir en
la població i la línia ferroviaria existent, unexemple. Fa uns anys, el suplement d'un de greuges comparatius i de decisions polí- algunes comarques (la Ribera i el Baix Seque és quatre vegadés major que la nostra, diari titulava un article: "El tren que ens tiques del mateix rigor tecnic: primer les gura) rectificacions de tra9at i disseny i,
es trobava ja gairebé col-lapsada. És evi- canviarala vida", i presentava una serie de noves línies decidirles a Valladolid i Mala- d'alguna forma el reconeixement que el
dent que ací no hi ha la mateixa situació.
casos de persones que s' estaven berieficiant ga, després les de Valencia, i fmalment el tra¡;;at i les prestacions de la nova línia haamb la nova línia. El cas més escandalós, pla Álvarez Cascos, a totes les capitals. Nin~ vien d'adaptar-se a les peculiaritats del ter- .
Peril poder viaUar más rapid sí que és po- que pretenia donar una nota emotiva, era el gú sap realment que és ayo de l'alta veloci- ritori que travessava. En a1tres comarques,
sitió.
del nen sordmut de Sevilla que gracies al tat, pero si els altres la tenen, jo també la on no es va produir aquesta mobilitzqció
La qüestió de la velocitat és presentada so- TAV anava a Madrid a la logopeda. Apa- vull.
preventiva, el ministeri va seguir amb la
vint pels mitjans de comunicació d'una for- renterrient, és normal qúe·en el segle XXI la
La veritat és que el mite del TAV ha en- seua política d'·ignorar el dialeg i les opima excessivament simplista. Sembla que quarta ciutat (en habitants) de l'Estat espa- lluemat una majoria de la societat, a causa nions locals, i el ptojecte ha seguit endal'objectiu siga batre records, quan en el nyol, i capital de l'autonomih més poblada, de la rara unanimitat de mitjans de comuni- vant, malgrat la forta oposició -local i institransport de vi,atgers són. importants altres no tingui una logopeda espeeialitzada.
cació i polítics. 1 ara, quan s'intenta recon- tucional, coma la comarca de l'Horta.
GUILLEM SANCHEZ 1BARRULL • SANTS
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A Margalid a
Aauast mas da mar(: 6s,al33i aalvarsarl da
l'axacuci6 d'al Salvador Pala Altlch. Aa1asta
. cal(:6 asta dedicada a Maraalida, ama1t
eterna d'el Salvador, as trobi 01 as trobi.
Vas marxar no.sé on~ .
Ni els cims ni les aus
no e.t saben les passes. · .
Vas volar sens dir res
deixant-nos només ·
el cant del teu r.iure.
No sé on ets, Margalida,
pero el cant, si t'arriba,
pren-lo com un bes.
Crlda el nom
ael ·teu amant,
bandera negra al cor.
. l. potser no sabrá~
que el .seú cos sovint
ens creix a les venes
en llegir el seu·gest
escrit per parets
que ploran la historia. ·
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Poca gent sap .gue bastant més enlla de lá Riera
coneguts com. la Coveta, en . e.l proper· municipi de ·
Blanca, ;en ~le munici,pi de I'Hospitalet.de Llobregat, hi
!'Hospitalet. :. Él. munléip.i santsenc va comprar· els ·
ha un paratge,que, a afectes legals i támbé.per la se va
terrenys. <?n s'edificari~t"et no u. cementiri, . per la qual
historia, es pot. (foosiderar part de Sants. Parlo del ·
cosa va passar a ésser terreny gestion.at per Sants. i, ·
cementiri .de ·. sants ;., qú~ . per a tots aquells curiosos
amb la posterior ·ágregació,· per B.arcelona.
que el vülg'\.lin vjsÍtat e.s ',portrob¡Ú al. carrer Terra Alta
L'obra dél nou c~mentf.ri fou encarregada .a ·Jaume
sen se númerO:, al vet b'arri·'de: Collblanc · . .
.
.· Gusta i -Bondia~ arquitecta que . més endavant par-·
La historia i ·ta situaci(> peéúfiar ,d'aquest récinte ha ·.. ~. · ·.; ticiparia a I'Exposició Universal del 1888 i que. també ·..
· fet que aqvest mes em decidís a parlar-na, ja que tot . <·: ·.:: fou .l'autor de l'aqtual se u del · Districte. Finalment : ·
sovint ' he descobert santse~cs, d'aquells que hom ·. ··,· l'edifici fou inaugurat l'any 1880, .i. ben · aviat el
anomenaria . 'i:Je tota la vida, que desconeixien per
~ cementiri de Sants va destacar· pel· fervor que eis ·
complet.'lá seva existencia. 1 cree qUe, certament, tot i ·.
petitburgesos i comerciants sants'encs van. voler .
els tabús ···que sovint es tenen.. respecte d'aquests
· impregnar a les seves tombes i mausoleus. Calia
temes; és un lloc que valla pena::conéixer.
entrar a la gloria ostentant catalanitat i riqueM; .com
OriQioáiO"!~nt, com era natur~l ;: ~1 ·.cementiri de
diu la dita, .sent els més rics del.eementiri. ·
Sants ·estava ubicat al cost~t de .la:.Parroquia de Santa
L'espa,i .on-hi havia l'anti.c cementiri del municipi, .al
Maria de :S'á'r'Íi$, al petit furó qUe 's'aixeéava..sobre la
costat de· lá Parroquia de Santa :Maria de Sants, va ser
resta del .'·mtíriicipL Pero·. Sar:~ts-. comer~ava el se u
· ocupat per les .cotxeres del tramvia ..Corn a curiositat,
creixe.l)1en( i !~arribada, deis grans.vªp.ors era própéra.
·. es comenta que a J'época en qué· va comengar a
Així dones; ci'!.lá:n ' le.s aútoritats van Qrdehar . qué els
.,..
-. funcionar- ·. com a cotxera, · es·pecialment·. els dies' de
. cementiris ~ fóssin'. :edificáts· · lluny'· ·de: ies'" zonas ':
. torta pluja; encar.a· apareíxien,. de tant .en tant, ossos .
habitadas·, l'únic espai disponible dins del municipi era ·
humans, amb el consegüent espant deis ·viatgers que . . ..
a la Marina, pero els metges:de !'época vah considerar· · ·
esperaven la 'sortida del: trar6via.
l'espai· com . a terreny insa. Per· aquesta -raó- ·es va
decidir ubicar el nou cementiri en uns terreny's ··
AgusGiralt

1que amb aquesta canc;ó
reneixi el seu crit
per camps, mars i boscos,
i que sigui el seu nom
com l'ombra fidel
que és nostra tothora. ' .

De nyap

en ~

nyap::.:.

Joan ·.l$aac

un tomb pel·· diC:ción·ar .i

""
Avtir en dÍa, una bÚQia no és
cosa qtJe una pega 1ndJspensabl~
.motors d'expl()sió. lá guf:!pira qq~
encén la benzlna s'obté d'aquesl <
inve,.nt. Abans,.bugia era sil')onirti ..·
d'espelma, candela. El nom li ve de ra
.' cera amb que ,.estaven tetes. A l'edát
mJljana, una crutat mediten:·ania 1
algeriana, Béjaiaf(o Bugia, en catalá),
qlle és a l'est de la capital, AJger, es,
dédicava a Pexportació de cera per ·
tota la mar Mediterrania...,Era un
molt bona i preuada. Lá
vglia comprarruna.' ~spelma

qí.Jalitat, ctema!'laV<i''un'l.

,manera .! :!Amhbmt

Placa Cerda, pels volts del1971. Cap polític de l'epoca hauria dubtat a dir que aquella obra faronica, efectivament, duraria més
de 100 anys. Vam pagar, ens van ter callar i vam patir durant gaireb~ 30 anys els problemas d'aquell nyap. En pie ~egle XXI, ·
cap polític dubta a reconéixer que la placa era un nyap (ells no en tenen la culpa ... ) i ens ho han canviat tot. Ara ens toca tomar
a pagar i callar perqué tot vagi bé 100 anys més.
Arribada del TAV. Cap polític dubta que és la millor, !'única i la gran obra d'enginyeria de la ciutat. Tan cert com que un quilo
de ferro pesa més que un quilo de palla.
·
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Araueiilegs en precari

EL RACÓ DEL CASAL

Sants noés
Esuanval

j
-"

Sants no és Espanya! Una afirmació tan rotunda no pot ser dita de fonna frívola, hem de poder argumentar-la. Primer, hauríem d'esbri_nar qué és Espanya
i Franga. Qué és aixo en qué alguns ens van encabir fa més.de
300 anys perla forc;:a de les armes. Si anem a la biblioteca, podríem trabar un exemplarde la
sacrosanta Constitució espanyola, uri document que fa afirmacions ·propies de les Espanyes. Dret a l'habitatge,· dret al
treball, a no ·ser juqat per moti!JS
·ideológics; defensa deis drets ·
·humans, .de· la dignitat de :les .
persones, del medi ambient i un
llarg etcétera de drets deis quals
nosaltres no gaudim. És de supoSar, llavors, que si no gf udim
deis seus privilegis, penneteunos el sil iogisme; no·som espanyols. Pero més enlla del 1~
galisr'ne hi ha una altra realitat, la
de persones que ens organttzem i que lluitem per transfonnar
realitats, per · fer respectar els
· drets que avui se'ns neguen i
alliberar-nos del jou de I'Espanya que ens els nega.
Una altra mostra de la veracttat d'aquesta afinnació és la ·
nostra existencia, la nostra resiténcia, la del Casal i la de tot un
país que resisteix a tres segles
d'imposició. A la imposició d'una
llengua, la castellana; d'un model eeonomic, el capitalisme de
mercat; d'una historia falsejada,
deJa pau i el silenci deis cementiris d'avantpassats; d'uns valors
atcaics; rancis i feudals (manar- ·
quia, religions; exércits i patriar-·
cat). 1d'un projecte futur basat en
el ciment, l'asfa~. la desindustrialització, la dependencia energética, mancat d'infraestructures de
proximitat, amb una majar especulació immobiliaria i banquera al
-servei deis de sempre. Deis qui
. any rere any triplique~ beneficis,
acomiaden centenars .de treballadores .i condicionen miljans de
comunicació, per després Jegislar a toe d'alanna social contra.
aquests perillosos que rehabili. ten habttages, amb H d'habitatge, .que construeixen teixit social,
que creen ·mitjans propis de
comunicació, que llutten per uh
·país lliure i just.
CASAL INDEPENDENTISTA
DESANTS
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Els sous baixos han fet que els arqueolegs es rebel·lin . . vaga cada dimarts des del 31 d'octubre. Els· arqueolegs ]
Molts d'ells nci arriben ni tan sois a mileuristes. Una feina treballen principalment per a empreses subcontractades
qualificada en qué cobren sous d'entre 650 i 850 euros. per I'Administració, que es dediquen a explotar aquests ,
Per aquest moti u els sindicats del sector s'han declarat en professionals que continuen treballant només per vocació.

que? Doncs ·a canvi d'explotar els
seus. treballadors, la majoria dels
Fins fa uns anys ·l'arqueologia era
quals són llicenciats, pagant sous
considerada com quelcom anecdomiserables inferiors .a 700 euros
tic, un hobby, per molts. La majoria
(totalment .desfassats en compara~
d'excavacions que es realitzaven al
ció amb els de les altres empreses)
nostre. país eren a llarg termini i te- . per' excavar a pie i pala durant 40
ni en principalment fmali~ts cienhores setrnanals a temperatures ex. tífiques, pero des de fa gairebé 20 . tremes; incomplint la legislació en
·anys ·la situació ·és totalment difeseguretat, salut i higiene a les exca- .remt. Amb la faHera constructiva
vacions, mantenint un local il·legal
qué, des de fa uns anys, augmenta
a la delegació de Barcelona i per-.
desmesuradament, el sol al no.stre ' metent !'existencia de contractes
país esta cada cop -més massificat;
d'·obra i servei en fraude llei.
les.excavadores no paren i, alhora,
Arfan d'aquesta precarietat laels arqueolegs han de treballar a
boral i amb vista que el conveni geritme de maquina en les successineral del sector no arriba mai, 1~ in~
ves excavacions d'urgencia. A caudignació d'alguns treballadors de
sa d'aquest .afany.oconstructor, en
Codex SCCL va fer que es creés
pocs anys han anat apareixent un
una secció sindical de CNT a CoL. c.
munt d'empreses privarles d'arquedex, ara ja fa aproximadament un . Pancarta penj~da a la fa~tana del Museu d'História de la Ciutat, a Barcelona.
ologia, que competeixen entre . si
any. Des d'un primer moment la
- per aconseguir com sigui un JaciSecció Sindical va intentar dialogar
conveni que actualment s' esta netre de treball que Codex té a Barcement per excavar. D' aquesta maneamb la directiva de !'empresa en
gociant, la Secció Sindical de
lona i altres que proxiinament sera, les empreses, aprofitant la inesis reunions, tot plantejant-li les deCNT-CODEX, va decidir entrar en
ran trarnitades.
xistencja d'un conveni coHectiu
mandes deis seus treballadors. Alconflicte i empendre mesures sinCal assenyalar que, tot i ser la
que reguli tot el sector, vulneren els
gunes d'aquestes són les següents:
primera vaga d'arqueolegs a la ·
dicals.
drets dels seus treballadors no fent millora deis sous més baixos (de
Així dones, des' del 31 d'octu- , _historia. de Catai.unxa, les instituús de la legislació'vigent.
.,650 a 850 euros); substituciÓ dels
bre els components de la Secció
cions tampoc v~len escoltar les decontractes d'obra i ser\rei en frau
Sindical estan en vaga indefinida' mandes d'aquests treballadors. Po·de llei per contractes fJJ5.0S i indefiCOOII8fi1IVIS 118118111 sous
cada dirnarts, tot realitzant concendríem dir que amaguen el cap sota
escombraña
nits; pagament complet de les patracions davant la seude !'empresa . l'ala per por d'admetre davant la
Una de les empreses privarles d'argu'es extra; establirnent ·del quiloa Tarragona, davant de museus · societat que elles, en el fons, tiunbé
queologia més gran de Catalunya
metratge a partir del qual es paguen
(Museu Arqueologic de Tarragona,
són responsables del fet que es coés Codex SCCL. Amb seu a Tardietes i allotjament; complirnent de
Museu d' Arqueología de Barcelornetín aquestes vulneracion5 deis
ragona, va néixer al 1990 com a cola normativa en seguretat, salut i
na, Museu de Badalona), en el Serdrets basics dels treballadors en no
operativa amb el fin~wament d'un
higiene (EPI complets, crema sovei d' Arqueología, etc. A més a
voler actuar davant l'incomplirnent
grup de socis. Actualment 1'emprelar, lavabos i casetes de repüs, ofimés, alguns dissabtes s'aprofiten
de la legisláció actual al nostre
sa esta desbordada adquirint les
ciná a les excavacions, canvi inmitambé per manifestar-se davant les
país.
obres més · importants. Treballa
nent de local; etc.), eñtre d'altres.
dues botigues que · l'empresa té a
. . amb empreses tan importants com
Davant !'actitud negativa de
Tarragona (la del Museu Arqueo- · Faiaa vocacienal lr&caria
CYSA i Vallermoso, i té el dret
1' empresa a negociar unes ·condilogic i la Mosaic, al carrer Major) i
No és pas agradable, ni és un desig
d'excavar jacirnents tan destacats
cions laborals millors, i tenint en
en una ocásió es va desplegar una
aels treballadors d'aquesta emprecom els d'Empúries, el del Bom i · compte que aquestes demandes no
gran pancarta a les grades de l'amsa, estar en conflicte, pero 'no hi ha
el de Miravet. Pero, a canvi de
interfereixen en el contingut del
fiteatre roma.
més · remei que acceptar-ho, ja que
tard o d'hora s'havia de fer quelcom per rnillorar la situació laboral
~silldieals
D'altra banda, altres mesures preen el sector de l'arqueologia Torses per part de la Secció Sindica1
nem a iilsistir que la feina d'ar- han estat una serie de denúncies a ·queoh~g és, per a molts, una vocal'empr~sa: tres per contractes d'oció, i per tant és tan digna com la de
bra i servei ~n frau de Uei, que el
metge o advücat. Llavors, hom és
mateix 31 d' octubre de 2006 es van
pregunta: per que els arqueolegs no
resoldre pel jutjat de Tarra:gona a
pP<len treballar dignament? Des de
favor qels tres demandants, de mala Secció de CNT-CODEX, ~spe
nera que Tempresa es va sentir
rem i desitgem que aquesta vagfl siobligada a fer-los fixos; dues per la
gui précursora d'un canvi gen~ral
Protesta davant del Servei d'Arqueologia, alcarrer Portaferríssá.
situació de total iHegalitat del cenen el sector.
SECCIÓ SINDICAL CNT-CODEX
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lalllii de la memOria hiStlricl
[

El projecte de Llei de la memoria histórica que proposa el
Govern espanyol continua deixant oberta l'eterna polémica
sobre la Guerra Civil i el franquisme. 1 ho fa perqué intenta
acontentar una part de l'opinié pública sense ferjr l'altra, p<;>sant

¡'• Arxiu General de la Guerra Civil de Salamanca. Tanmateix, no
es fa ni una sola menció del retom ·
de tots els documents que formen
l'arxiu, producte de la confiscació
(només els fons catalans i, només
en part, han estat retomats).
.
Un altre aspecte polemic és el
dels símbols franquistes, en concreí el de l'ús del Valle de los Caí~
dos. En aquesta qüestió, el projecte de llei també fa un pas important, prohibint-ne l'ús polític i
canviant-ne els objectius, pero no
assumeix la necessitat de contextualitzar l'escenari: explicar qui el
va construir i qui va morir per erigir la tomba del dictador, La resta
d'apartats del projecte de Héi de
la memoria histórica poden considerar-se encertats: reconeixement
de la repressió i del dret a la
memoria personal, concessió de
la nacionalit,at espanyola als
membres de les Brigades Intemacionals, no revisió dels judicis Ga
desacreditats per si sols com a
part del regim dictatorial).

ARNAU GONzALEZ VILALTA,
HISTORIADOR DE LA UNIVERSITAT
AUTONOMA DE BARCELONA .

En un país coni Espanya on el passat sempre esta present, on la
Guerra Civil encara no ha acabat i
on ningú ha renegat de la dictadura franquista, una llei tan controvertida com la de l'anomenada
memoria histórica no podía deixar
de generar una gran polemica.
Deixant el text de la llei al marge,
el que es troba a faltar, i d'aixo ja
fa 30 anys, és la manca d'una declaració inequívoca del cap de
l'Estat o del Govem central en que
·s'accepti la continui'tat institucio~
nal respecte de la Guerra Civil i el
franquisme. Una declaració en que
Zapatero o Joan Caries 1 demanin
perdó en nom de l'Estat j>er la
Guerra Civil i •per fa posterior repressió política. Un perdó amb el
qual reconeguin les responsabilitats de l'Estat espanyol en tant que
continuador d'aquell regim. Una
declaració que hauria de recollir
especials referencies als intents de
genocidi cultutm··patits als Pa"isos
Catalans, a Euskal Herria i a Galícia. Evidentment, una declaració
d'aquest tipus mai es produira perque.implicaría conseqüencies inassumibles pel sistema polític espanyol: qüestionaria la llei de successió franquisia que va situar
Joap. Caries 1 com a successor de
Franco el 1969, i plantejaria la necessitat d' un reconeixement explícit de la realitat plurilingüística i
plurinacional de l'Estat.

les renúncies de la transició
Consideracions previes al marge,
el projecte de llei es queda a mig
camí en moltes coses. Én primer
lloc, fa W1 elogi certament discutible de la transició i del procés
constituent que fmalitza el 1978.
Intenta reconciliar "els .espanyols"
tot renunciant a donar a coneixer
els norns dels que participaren en la
repressió franquista proposant una
declaració de reconeixemeilt personal de cada represaliat, ometent
els norns dels repressors. Certament, no seria assumible que es
pret~ngués portar davant dels tri-

l'herencia del tranauisme
,En conclusió, el projecte de llei,
. talment com la política i la societat . espanyola (la catalana seria
una altra qüestió), contit'ma sense
assumir la Guerra Civil i el franquisme com un apartat passat de
la historia. 1 no ho fa perque encara esta obert. Perque el franCal recuperar la memoria historica per evitar els errors del passat.
- INTERNET
quisme s'acaba amb la mort del
dictador i la trarlsacció deis franbunals rnilers de policies, militars, actuacions.
quistes, i no pas amb la seva der·'
funcionaris i polítics pel seu passat
rota. Perque no es podra tancar
franquista. Si no es va fer fa 30 les mancances de la llei
mai si gran part de la societat i de
anys, no es fara ara! Pero una cosa • Altrament, el projecte de llei tamla política se'n senten hereus legíes aixo, i 1' altra és deixar sense co- bé té grans mancances en dos as- tims. Les diferencies historiques
neixement públic les actuacions pectes concrets: l'assumpció de la amb altres paYsos i regims dictatocontra els drets humans que durant tasca de recuperació de les restes rials ens aboquen a aquesta reali40 anys de dictadura foren practi- de les víctimes de la repressió i el tat. Ni el franquisme fou derrotat
cats per persones que encara estan retom del patrimoni als represa- com el nazisme i el feixisme itavives (repressors). 1 és que l'Esliats.
lía, ~i cap potencia estrangera impanya actual té a les seves estructuPel que fa al primer-aspecte, el posa el fet de renegar d'aquelles
res públiques molts d'aquells que projecte només preveu l'ajuda pú- dictadures. El franquisme no , ha
es formaren i actuaren durant el blica (en forma de subvencions i estat ven~mt ni comdeinnat mai,
franquisme i que, si hi hagués una facilitats administratives), quan per tant, encara fa por ferir la sevoluntat real d'esclarir el pa.Ssat, hauria de ser el mateix Estat qui va sensibilitat. Senyal inequívoc
haurien d'asseure's davant d'una reálitzes aqu,esta tasca. En segon d'una societat i una classe políticomi.ssió de la veritat (a l'estil de
lloc, la llei preveu una moderca que no son pro~ madures per
les sud-africanes posteriors a 1' A- nització i una re'Organització (com . reconeixer la realitat del passat i
partheid) i explicar les s'eves . .si ·mai hagués estat organítzat) de · del present ·

teteria mctlect s.e.cJ
esmorzars i ·berenars, cassolans i ccologics

clnego, 16 ~nts(b~)
tdf: {]TniWjO

de manifest la falta de maduresa de la societat. Un deis ]
probl~mes d'aquesta llei és que una part de la societat encara
no ha condemnat el franquisme i que es mantenen els seus
portaveus, auté"ntics hereus deis polítics de la dictadura.

a·

LA BORDETA, MON AMOUR

12 uuntsuer
·ala Bordeta
1. Remodelació del c. Olzinelles
2: Expropiació a Riera Blanca per
eixamplar la vorera de Citroen .
3. Manteniment de CanVies cbm ·
un éentre social per al barri
4. Conversió de Riera Tena entre
Burgos i Constitució en carrer de
prioritat invertida .
.
5. Gestió municipal de la playa
· Súria i d'altres espais interiors a
l'estil de les illes verdes de I'Eixample
· 6. Arranjament del carrer Vilassar
7.Millora int~ral del passatge To- .
· ledo
8. Previsió d' una sortida de la parada de metro de Mercat Nou a
Jocs Florals
9. Nous equipaments per a joves
gestionat per ells mateixos
10. Edificació del nou equipament previsí a la pla~ Cal Muns
i negociació del seu destí
' 11. Més neteja i manteniment
12. Més flors als nostres carrers
Aquests 12 punts són els que
la Comissió de Ve"ins de la Bordeta pensa dur a I'Ajuntament i
als partits polítics perqué siguin
inclosos al proper pla d'actuació
municipal (PAM).
Sabem que el nostre barri
esta sent objecte de grans accions urbanístiques (la Ciutat Judicial al front sud, !'innominable
Calaix de la Vetyonya sobre /es

vies a la part muntanya i l'etemament ajomada remodelació de
Can Batlló), pero creiem que aixo
no és excusa per no demanar
aquestes millores. Molts tenim la
sensació, agreujada per l'agressivitat de les obres que patim, que
la Bordeta ,cada cop esta més
bruta i abandonada. També sabem que les eleccions i !'actual
sistema polític basat en una democracia restringida a uns pocs
partits no ens servira per aconse- ·
guir un món millor, pero que potser ens caldra aprofitar-la, de manera conjuntural, per evitar que el
nostre barri es degtadi més i que
els nostré$ impostes se'ls emporti el vent. És per aixo que, a més
d'aquesta !lista de peticions, animem els ve'ins-del barri que les
lliurin a I'Ajuntament o ens les facin arribar per incloure-les. Aviat
convocarem úna assemblea ve·inal per enfocar aquestes properes eleccions municipals tots pie. gats.
COMJSSIÓ DE VEi'NS
DE LA BORDETA
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Radio propia per als
moviments del barri

Carnestoltes aigualit contra
l'especulació
1

Osea i van sentir el pregó elaborat,
aquest any, pels Diables de Sants.
La festa va seguir divendres amb
el Caranval escolar. Dissabte, mal. grat la suspensió de la rua de Sants,
algunes de les comparses habituals
vaft participar en la rua de Barcelona.
La festa acaba el dirnecres de
Cendra amb Rua Mortuoria i la crema del Camestoltes a la plas;a Bonet
i Muixí. Acabada la crema, es va fer ·
entrega d'un pernil a totes les comparses que havien de participar en el
tradicional concurs de disfresses,
també suspes perla pluja. L'acte finalitzit amb la tradicional sardinada
que dóna pas a !'arribada de. la
Quaresma.

MIREIAI PUl • SINTS

Enguany el Camestoltes del barri ha
quedat desllult pel fet que a causa de
la forta pluja es va haver de suspendre al nia de dissabte 17, l'acte principal i més multitudinari de totes les
celebracions del Carnaval.
Malgrat tot, el barri ha viscut
·amb intensitat la setmana de celebracions éamavalesques que comens;aren el Dijous Gras amb 1'cirribo del camestoltes. Damunt d'una
excavadora, v:a fer la seva arribada
el ninot que representava Julián Muñoz, protagonista d'aquest any juntament amb els escándols d'especulació urbanistica. Unes 200 persones
van rebre el rei de la festa a la plas;a

FRAGMENT DEL PREGÓ
DEL CARNESTOLTES 07

Molts per la vida van disfressats,
robant amb guants blancs i emmascarats.
La cara molts ja s'han pintat,
per amagar la seva veritable identitat.
Que el rostre porten ben cobert,
i els fons públics deixen a) descobert.
Marbella ja s'ha vestit,
i de meravella s'ha guamit.
Mare meva, quina disbauxa!
Si ja no cal que jo us porti la rauxa!
1quin gran circ amb els pisos s'ha
muntat
que el preu delr:netre quadrat esta
desenfrenat!
Jo no he trobat cap casa on alloljar-me,
perqué em feia por que vinguessin a
expulsar-me.
[...]

Vivendes buides a patadas hi ha,
pero no patiu que els lloguers no
baixaran.
1 vigileu a on el pis compreu,
que no us passi per sota I'AVE i
tremoleu.
O que un bon dia a l'obrir la finestra
us trobeu el calaix de les vies
que no deixa passar ni la fresca!
[...]
Si ja no sabem a qui votar
que el més mentider s'hi pot presentar!
Si aixo és una democracia,
jo em pixo de la gracia!
Ai, barons del bullici,
quants caps sense judici!
Aquí tothom pot ter l'animal,
que per Carnaval tot s'hi val!

PEREJ. • SAm

Tal i com ja va avans;ar LA
BURXA en 1' edició del passat
mes, mOit aviat els co!-lectius
del barri disposaran d'un nou
mitja de comunicació, aquest
cop un:a emíssora radiofonica
local. Es tracta del quart projecte de comunicació popular
engegat des de l' Assemblea de
Barri de Sants, que aplega
desenes d' entitats, centres socials i persones a títol indivi. dual.
La primera aposta per la
comunicació local va ser LA
BuRXA, seguida pel portal
d'internet BarriSants. org i per
la televisió virtual TV.BarriSants.org.
El salt a la radiofreqüencia
permetra arribar a !loes i persones on fins ara no s'arribava,
i fara possible transmetre la in. formació en rigorós directe en
·les ocasions que així sigui necessari. L'assemblea de la radio la compasen persones de
diversos col-lectius i sensibilitats del barri, a més de' persones que no estan vincularles a
cap altre projecte.

Obiectius
Amb aquesta emi!"sora es pretén trencar-amb la doble unidi-

reccionalitat deis actuals mitjans radiofonics. D'una banda,
la que va de l'emissor al receptor;· de l' altra, la que va
deis diferents grups de poder a
la resta de la gent. En aquest
sentit, des de la radio es destaca la voluntat d'esdevenir una
eina més deis moviments socials del barri, donant-Ios cobertuni i oferint-Ios la possibiIitat de participar-hi directament.
Actualment s' esta perfilant
la graella de programació, i
paral·lelament j a s'ha comens;at a treballar en deixar a
punt tota la infraestructura necessaria per poder comens;ar
les emissions.
·

El nom, a concurs
A més a més, s'ha convocat un
concurs de noms per a l'emissora en que tots els veins i veines del barrí hi poden fer la seva proposta. Per presentar les
candidatures s'han habilitat
unes bústies que estaran ubicades en diversos centres socials
i comers;os 'del barri. La butlleta per fer la vostra proposta la
podeu trobar en · qualsevot'
exemplar de LA BuRXA d ' aquest mes o podeu emplenar-la
virtualment al portal de B arri·s ants.org.

COOPERATIVA GERMINAL

Ecoconsum, la coordinadora catalana de
cooperativas de consum crític
· Les cooperativas de consum crític són · si per treballaren objectius comuns. La mútua
experiencias de rriútua ajuda entre persones, on ajuda entre cooperativas pot
cada integrant hi posa una part del treball i es ampliar els horitzons de cada
beneficia de la suma del treball· de totes les una: per exemple, sumant
altres. En conjunt, sumant esforc;os, poden i coordinant la compra
ampliar els seus horitzons personals i obtenir anual d'oli d'oliva de
'coses que sois no podrien aconseguir, o obtenir ·diverses cooperativas
coses amb menys estere; que si ho haguessin de aconseguim que la
ter per sep.arat. En una cooperativa les persones Cooperativa agrícola
s'ajuden entre si per assolir objectius comuns, d'UIIdemolins pugui
com per exemple, fer possible que un forner de dur el seu oli ecologic
Barcelona
I'Anoia dugui setmanalment pa ecologic a les 70 a
rendibilitzant els costos de
famílies de la Germinal de Sants.
D'un temps enc;a, amb la proliferació de transport. A més, una
cooperativas de consum crític i responsable coordinació entre les cooperativas
arreu de la geografia catalana, ha sorgit la de consum podría facilitar certes tasques o
possibilitat que les cooperativas col iaborin entre evitar que se'n repeteixin moltes d'altres que

cada cooperativa fa per separat (accés a la
informació de prove'idors i visites
per establir relació directa,
transports .de les compres,
xerrades informativas
internes, generació
d'actes externs, oferta
d'assessorament ·a
les
cooperativas
noves
que
els
demanen per establirse,
creació
d'un
progfama informatic de
recompte, facturació i ·comptabilitat...).
Ecoconsum és la coordinadora catalana
de cooperativas de consum ecologic, el punt de

trobada assembleari establert entre totes les
cooperativas que creuen necessari treballar
conjuntament pels desigs comuns, que no són
totes. Altres cooperativas de consum prefereixen
funcionar a'illadament o amb col1aboracions
puntuals amb cooperativas concretes.
Ecoconsum vol ser un referent per als grups de
consumidors, esta oberta a tots i tote~. per
generar informació ·ve rae; i independent, per
promoure i defensar els drets deis consumidors,
per afavorir l'apropament entre el món rural i
l'urba, per promoure el consum crític i
responsable, per aprofundir en el
cooperativisme entre els grups de consurl). En
queda exclos tot anim de lucre, Ecoconsum és
un node més de la xarxa d'economia alternativa,
un esforc; més de transformació social.
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DEL CONSELLER
D'HABITATGE PROTEGIT...

*

En aquest aparta! volem apropar-nos a la realitat del nostre
pais, des ¡le Salses a Guardamar i des de Fraga a Maó. Des
de LA BuRXA volem contribuir a la coneixenva del nostre

passat immediat, de les problematiques actuals, tan! socials
com ecológiques i economiques, i deis moviments populars
que _ens fan avanvar.

IGMAN-Acció Solidaria,
co:operació per l'autodeterminació

[

lgman: turó proper a la ciutat de Sarajevo', des d'on els l:)osnians van
resistir durant dos anys J'exercit serbi, impedint així la culminació del
setge d'aquesta eiutat. Ha esdevingut un símbol de la resistencia deis
pobles enfront de les agressions deis estats, i representa el somni d'un
món on tots els pobles puguin viure i desenvolupar-se lliurement.

El suport, la col-laboració i l'esfon;: realitzat conjuntament amb ]
entitats, col·lectius, associacions i una gran quantitat de
col iaboradors i col iaboradores d'arreu deis .Pa"isós Catalans, fa
possible que avui els projectes de IGMAN-Acció Solidaria coritinu"in
desenvolupant-se arreu del Món i, _també, al nostre país.

SISCU • VlllS

d'actuació és.el coneixement i el reMarroc, Perú, Guatemala, Chíapas,
denúncia de la situació del país.
coneixement del dret a l'autodeteri Hondures . .
També es va premiar Dannielle Mi· IGMAN-Acció Solidaria neix el
rninació com a clau de volta per reLa feina continuada de coopeterrand per la seva lluita pels drets
1992 amb una campanya d'urgimsoldre la majoria de conflictes que ·. .ració ál desenvolupament l'hem
dels poble.s sense estat, concretacia a la guerra de Bosnia. Primer en
generen les asimetriques relacions
impregnat de la necessaria reivindiment el Kurdistan. Eñguany, la recoHaboració d'organitzacions loNord-Sud.
cació política de les causes profunvista ha premiat !'alcalde d'Srebrecals, posteriormel).t treballant amb
Per la si:wa personalitat, ja des
des que provoquen escenaris on es
nica (Bosnia), on l'any 1995 es va
· organitzacions nacionals com Justíd'un inici, l,_entitat ha realitzat
fa. necessaria aquesta cóoperació;
produir la matan¡¡:a més gran de cicia i Pau o el CIEMEN i, a partir de
nombrosos projectes d'urgencia en
cal reconStruir cases, pero cal explivils després de la 11 Gerra Mundial,
1999, com a entitat independent
nacion$ oprimirles i víctimes de
car perque es van destruir; calen . i el nostre estimat Arcadi O liveres.
.a mb personalitatjurídica propia. Té · conflicte · armat latent. D'aquesta
equipaments sanitaris, pero c~l exseus a Barcelona, a Girona, a Lleimanera, hem treballat per vetllar
plicar a qui s'han negat i per que;
Una endlat arrelada
da, a Reus i a Valls. La tita és arripels drets dels refugiats en diferents
cal treballar amb les comunitats inCom a entitat arrelada al ~onjunt de
bar a tenir-ne a les poblacions més
con1:lictes (Bosnia, Kosovo, Rwandígenes minoritzades i reprimirles,
la xarxa cívica i associativa dels
importants dels Paisos Catalans.
d~ Txtetxenia,· Palestina i l' Afgapero es fa necessaria una reivindiPáisos Catalans, participa en divernistan) i per i' assistencia a la poblacació política de la seva lluita i una
sos rorums i trobades d'entitats en
obi8Cdus
ció damnificada després d'un dedenúncia de per que s'ataquen i es
defensa de la llengua, la cultura i la
L'objectiu de l'entitat, d'acord amb
sastre natural (el"Caixírnir i Chítral,
destrueixen les seves llengües i les
nació catalanes.
l' esperit fundacional, és contribuir
al Pakistan, i el Rif).
seves cultures .... 1 així ainb tots els
A l'hora de treballar en els proa eradicar les injustícies de tota meTanmateix, l'organització tamprojectes que realitzem.
jectes de sefu;ibilització en poblana, nacionals i coHectives, de per- - bé treballa sobre el terreny en procons catalanes, es busca la complisones i de pobles. La cooperació al
jectes de cooperació al desenvoluLa tasca .-ililzadora
citat de coHecthis locals per tal de
desenvolupainent és el mi~ aamb el
pament (a banda de les nacions
D'altra banda, IGMAN-Acció So- ~- cre_ar xarxa. 'A!xí•. J>.ef exemple, a
qual es basteix l'organit2:ftció pér
abans citades, ort també ha dut a
lidaria fa un treball de sensibilitzaValls ho fem ainb el Casal Popular
tal d'aconseguir els objectius. La
terme la tasca de desenvolupament
ció arreu deis Paisos Catal.ans en
la Turba; a.Reus, .amb el Casal Descontribució esdevé el rni~él, pero no
després del conflicte) a Romarua;
que mostra la problematica de les . pertaferro; a Tona, amb el Casal la
la finalitat. Així mateix, el principi
Albania, Mongolia, Ingúixia, ·el
nacions amb les quals treballa, amb
Troca; a Torredembarra, amb estuexpesicions ítinerants i documendiants de l'IES Ramon de lá Torre,
tals, alhora que realitza una tasca
i a Solsona, amb l'organització lopedagógica participant en xerrades
cal SOM (Solsones·Obert al Món).
a les escoles d'arreu del país.
Des d'IGMAN seguini creient,
Un deis projectes de sensibilittossuts, que l'únic mon amb futur
zació és l'edició de la revista
és el món del respeéte i la igualtat
ONGC, que dóna cabuda al treball
entre persones, cultures i pobles.
de les ONG c·atalanes, els . princiEls Qostres prineipis sifuen els .drets
pals organismes públics i locals que
humans (individuals i col-lectius) al
: fan feina de cooperació i les persocapdavant de les nostres preocupanes o ,entitats privaqes; ja que concions. Entenem, per tant, les -acsiderem que la solidaritat i la co- _cions de solidaritat com uña obligaoperació són responsabilitat del
ció deis qui les realitzen i com un
conjunt de la societat. Alhora, fa · , dret dels qui les reben. L'entenem
una tasca de difusió de pensament
des del nostre comprornis amb la
polític i de solidaritat internacional.
nostra realitat. .
La revista ONGC va ·instaurar
Som conscients que la nostra
el2005 uns premis per reconeixer lt
tasca és només un peda¡¡: en un món
persones o entitats la sev~ trajectoque s'esquin¡¡:a. Una tasca que és
ria personal i la seva coherencia. El
una escletxa per on s'entreveu una·
2005 .e~ v~ ptemiár les cooperants
alternativa esperan¡¡:adora. Com ·és
italiartes Simona Pari i Simona Tohabitual en la tasca d'IGMAN, el
rretta, segrestades i posteriorment
merit cal repartir-lo entre totes les
. alliberades á l'Iraq, pel seu treball
contraparts que fan possible la readut a terme sobre el terreny i el de
Dones treballant al camp a Chiapas
litzaéió d'aquests projectes.
· FRANCESC PARES

us

_,.,

Francesc Baltasar fa un sorteig de
pisos amb menys possibilitats i més
errors que les tómboles de fira:

Les subscripcions a LA BuRXA acompliran dos objectius: fer-Ia
arribar allil on la seva distribució no arriba i contribuir · economicament·al séu manteniment.
Es ·pot.fer de diverses maneres: mitjanvant correu convencional,
per domiciliaoió bancaria o·manualment.
Així que ja saps.!·

El passat 7 de febrer, els Mossos
d'Esquadra feien -la primera
operació antiterrorista · des que
Joan Saura n'és él responsable. ·
Núria Pórtulas era detinguda a
Girona acusada de pertinen~ta a
banda armada i tinen~ta d'explosius·. ·A la jove, d'ideologia
anarquista, se li va aplicar la
legislació antiterrorista i va haver
de declarar davant I'Audiencia
Nacional, que en va decretar el
seu empresonament provisional
(tot i que se li va retirar 1'a9usació
de tinen~ta d'explosius). Segons
la defensa, la inexistencia de cap
prova que faci suposar la seva
COl -\abor_ació O, pe(tinenc;a aa p
banda armada fa despropor~
cionada la decisió d'ingrés a la
presó.
Des del seu empresonanient
s'han organitzat nombroses mobilitzacions per demanar l'alliberament de la Núria, moltes de
les quals han centrat la seva
atenció en ICV-EUA i Joan Saura,
al qual s-'assenyala com a
responsable final de l'operació.

... AL DE DESPROTECCIÓ
D'HABITATGES

Joan Saura desallotja cases
okupades i aplica la llei antiterrorista amb Ja porra a la ma\
esquerra de debó.
,
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Fas-ta amic ~ amiga da

la,, Burx~

Mobilitzacions
ner la llibertat
de la Núria
Portolas

. ·
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DOMICILIACIÓ BANCÁRIA

No m_____________________ ________

---

Cognoms·.,----------- -------------Carrer i número
Codi Postal
·------,P=-o..,..b.,....la--:cio..,...,- - - - - Telefon
DNI
Vull rebre LA BuRXA a casa - - - - - - - Amic amiga de
LA 8URXA

'3 euros/me.s
(36 euros l'any)

Col iaboració anual
·amb
LA 8URXA

5 euros/mes
(60 euros l'any)

· Aportacions
voluntaries a LA
8URXA

___euros
(escnure amb claretat)

Caixa/Banc_ _ _ _ _ _ _ _ _--,-Adreca,______________________
Po plació,_ _ _ _ _-,-_ _ _ _ _ __
Nom del titular___________...,--_____
CODI ENTITAT
DDDD
CODI SUCURSAL
DDDD
CODI SEGURETAT
NÚM DE COMPTE

DO

DD D DDDDDDD

Es prega que entregueu fins a
nova ordre els rebuts que presentara LA BuRXA
. Data
Signatura

1

~------------------------~-~~---~-~--~--------~
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antrevista
Nanda
Botinas
Directora de rescola
Pení

"Entre tots hem de trencar amb la
dinamica de la por" .

· Botina Eln el moment de !'entrega del premi.

FOTO:
INTERNET ·

JORDINA SÁNCHEZ AMAT • SIIITS

Per que se us ha concedh aquest premi;J

.e:

S'ha donat per una doble vessant. D'una
banda, per la manera de funcionar a l' escota. S'estan fent moltes iniciatives per intentar que aquesta població s'integri, que tant
els nens com les famílies coneguin i aprecii'n ellloc on han vingut, les nostres tradicions. D'altra banda, el premi es dóna per
un treball en concret que es va dur a terme
amb l 'alurnnat de cicle superior el curs anterior. Era l'epoca en que s'estava redactant
l'Estatu!, i els mateixos nens i nenes van redactar-lo en forma de poema per als Jocs
Florals. A part d'aixo també es va visitar el
Parlameñt, es va estudiar el sistema de govern de Catalunya, a vegades molt diferent
del deis seus pai'sos d'origen.

Com dueu a terma aquesttreball amb
les famílies;l
Els intentem transmetre el mateix que als
seus fills: que malgrat vinguem de punts diferents tots junts som un col·lectiu, ·que .és
l'escola. Per aconseguir-ho es fan moltes
coses; intentant crear moments de trobada
en comú, principalinent, basant-nos en les
festes. Les festes populars són una manera
de coneixer la societat i el lloc on estas vivint. Enganxen, i són una manera de transmetre la nostra cultura. Darrere d'uns Jocs
Florals, d'un Carnaval, hi ha tota una serie
de trets culturals. Al fmal de curs és l'única
data en que sí que fem tallers de tots els pai'sos de l'escola. Cada col-lectiu prepara un
taller del seu país, nens i pares fan els tallers
junts. És una manera d'irnplicar les famílies
i de compartir coneixementS i tradicions.
A més, hi ha diferents projectes com el
curs de catala i de cultura catalana. Tot i tenir poc espai, hi ha dos grups, cada un d'una vintena de persones. És gratui't, i obert
tanta pares i mares coma la gent_del barri.

L'escola Perú (Sagunt, 92) ha rebut el premi Conviure a Catalunya, atorgat per
I'Associació de Diputats i Diputades del Parlament de Catalunya, en reconeixement a
les seves iniciatives de treball amb la població immigrant. Amb el 87% de l'alumnat de
famílies migrades, contínuament estan ideant projectes perqué aixó no afecti la seva
educació. Fa 11 anys que la Nanda arriba a la direcció a dit, ja que no n'hi havia.
R~orda com, en un principi, ella també es duia les,mans al cap per tenir un 17%
d'alumnes immigrants. Pero apoca poc ana veient que a l'escola-tenien ''for~a menys
problemes de discipl_
ina que en d'altres", i que a humanament esdevenia una feina
molt gratificant, tot i haver-les "passat magres a tots nivells": fins l'any passat l'edifici no
va tenir calefacció, i van caldre moltes gestions per mostrar a I'Administració la realitat
de l'escola i que se'ls atorguessin els miljans necessaris per tirar endavant.
.
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És una bona manera de poder-te comunicar
amb les farnílies, i que entenguin que estan
fents els seus fills a l'escola, ja que la
llengua vehicular de l'escola és sempre el
catala. ·
·
Una altra cosa que s'esta fent amb les
farnílies és la primera acollida. deis serveis
socials a l'escola. Havíem observat que les
farnílies tenien por d'anar-hi. El fet que hi
hagués un policia a la porta, que fos un lloc
oficial, les .aturava. A l' escota vénen
tranquil·les, perque hi confien.

Com s'ha arribat al 87% d'alumnes de
Póblació immigrant;l

collida, la gent es quedava aHucinada quan
els nens els deien "Escolti, si lis plau, que
em podria posar dues pomes?". S'esta fent
molta feina, i entre tots hem de trencar amb
la dinamica de la por. Bé, jo tampé en tenia,
quan vaig arribar, eh! En moltes ocasions,
el desconeixement és allo que provoca
aquesta sensació.
El que cal és lluitar perque aquests nens
tinguin una escolilritat el maxirn normalitzada possible, i que a priori tinguin les mateixes oportunitats que la resta. Per a tal fi,
s'han dut a terme projectes com l'aula d'acollida, que va ser una de les primeres de
Barcelona (aconseguir-la va ser la nostra
gran lluita) i el projecte MUS-E, un projecte internacional impulsat per la Fundació
Yehudi Menuhin, que pretén educar en la
tolerancia i la multiculturalitat mitjan~j:ant
les arts, com poden ser la dansa, la plastica, .
el teatre i el circ, per exemple

D'una banda, perque els alurnnes són de famílies que estan vivint entre Olzinelles, carretera de la Bordeta i carrer Badal, una zona
de cases antigues, lloguers de renda báixa, i
d'habitacions, no de pisos sencers. Unes a
altres es van dient on duen els fills. D'altra
banda, perla por deis autoctons a barrejar-se
amb població irnmigrant. La gent és així, Com funcionen les aulles d'acollida;l
pero les famílies autoctones que han decidit Hi ha dues persones de més en plantilla que
portar els seus fills aquí, si els continuen hi són només per atendre els nens d'aquesportánt a l'escola és perque estan contentes tes aules. Quan un nen arriba se li assigna un
i d'acord amb l'educació que estan rebent grup segons l'any en que ha nascut. Amb
els seus infants. La.societat apoca poc anira l'ajut d'Inspecció vf¡rem elaborar unes properdent la por. La gent té molta por de lapoves per coneixer el bagatge amb que ve cablació immigrant i hi ha molta població im- da nen, per poder-lo posar en un grup en que
migrant que esta arribant que té estudis, que · pugui ser escolaritzat, ja que si no estem
té carreres universitaries i esta treballant per · fent mobles. A més; estas parlant de coses a
sota, molt per_sota de les seves p_ossibilitats.
anys llum dels seus coneixements, així que,
Tenirn una mare que és enginyera nuclear i tal i oom ens passaria a-nosaltres si ens poque esta treballant de caixera al Condis. Imsessin en una universitat de Rússia, els nens
migrant no vol dir incult ni poc intel-ligent.
s'angoixen o bé empipen o bé es desesperen
1 amb els nens i nenes passa el mateix...
perque es senten ·inútils, s'avorreixerí. A
l'aula d'acollida, éom a maxirn, hi estan enCom és la vostra relació amb la gent tre 8 i 10 hores, altemant-ho am\l les altres
autoctona;l
classes, tot i que és molt flexible, va en funEl que ens agradaria és que al barri es coneció de l'alurnne. La idea és que arribin a asgués la tasca que duem a terme, que s'estan solir el nivell de llengua que els permeti infent coses molt interessants. Quan sortíem corporar-se a l'aula ordinaria i poder seguir
al mer'cat, al principi, amb els de l'aula d'áels ensenyaments.
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Les obres de I'AVE
ja han causat 11 morts
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19 h: a carrec de Negres Tempestes, rock
psicodelic en catala.
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Fins a les 2 h: testa a Can Vies

20 h: vídeo-fórum sobre el documental
Crímenes y presos. Al Centre Social.

22 h: sopar (porta alguna cosa per
compartir). Al Centre Social.

Fastaa 011 Vías
Fins a les 2 h: a carrec de Can Punxes.
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19 h: a Can Vies.

l'alta velocitatespanyola circula a 15'45 km per mort
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Can Vies
,.,.
21.30 h: espectacle de clown i titelles per a
adults, al Vapor Vell.
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Tallar da Tntllas
21.30 h: al Vapor Vell.
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Jt>rnada al carrer, tot el dia a Rambla de
!3adal. am~ carret~ra de Sants. Activitats
mfant1ls d1verses 1concert al vespre.

[ Can Vies Jocs Flaals, 42 ] [ Centre Social de Sants Olzinelles, 30 1(Casal Independentista Premia, 31 ].[ Espal Obert VIOiant d'Hongria, 71 ] [La Ciutat Invisible Riego, 35 ] [ Terra d'escudella Premia, 20 ]
[ Teteria Malea Riego, 16 ] [ PimPam Films Valladolkl, 25 ] [ Castellers de Sants Vallespir, 28 \WN/.borinols.org ] [ Diables de Sants \WN/.diéi>lesdeséJ11s. org ] [Ateneu Llibertari Maria Vmia, 101( Entropiactiva &xxxs, 7]
[ Sala Bahla Olzineles, 27 ] [ Genninal Roosero tws, 47 ] [Creación POsitiva Sa15, 2 , 1r 1a] [ Can Punxes Vallespi; 61 ]
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